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COL·LECTIU BENEFICIAT

La Floresta

Lucha contra mosquitos

Picaduras mosquitos y posibilidad de transmisión de enfermedades

Hace 2 años que vivo en la floresta y los mosquitos nos impiden disfrutar del exterior en verano. Tenemos un hijo de 3 años y muchas veces tenemos evitar estar
al aire libre por temor a las picaduras. Hay muchas opciones para combatirlos. Una que entiendo que puede dar buenos resultados es criar libélulas y liberarlas.
Las libélulas se comen los mosquitos y sus larvas las larvas de mosquito. He visto aplica esta solución con bastante éxito en otros lugares. Tambien se podrian
considerar otras opciones como máquinas que los atraen y atrapan.

Todos. Especialmente niños pequeños

Parc Central. Zona TurÃ³ de
can Matas.

Aparells per realitzar exercicis en espai obert per la gent gran
i jubilada.

Preservar i protegir la salud fí-sica i emocional de la gent gran.

En nom dels jubilats i gent gran, vens d'aquest municipi de Sant Cugat ,sol.licitem un espai dins dell Parc Central amb aparells adients per fer exercicis fí-sics,
com els que s'han instal.lat per infants i joves ( amb espatlleres i barras paral.leles ).

Jubilats i gent gran

Carrer del Compte

Espai per vianants i bicicletes al carrer del Compte

Plaça de la Vila-Ajuntament

Eco TOTEM - Comptadors de bicicletes

Portar una estadística real de la situació del flux de bicicletes a Sant
Cugat. - Controlar horaris de bicicletes. Estudiar els fluxos de circulació.
- Controlar les variacions estacionals. Hivern, estiu, de nit, pluja, caps
de setmana... Veure una evolució. Dades online amb accés per tothom.
- Promoció de la bicicleta. Mesura de conscienciació de la bicicleta tant
pel ciclista com pel vianant, cotxe, etc. Mesurar l'impacte d'una
campanya: "Dia sense cotxe", "Setmana de la mobilitat", "En bici a la
feina", "En Bici al cole", "Aire net", etc. - Smart City ajudant a la ciutat a
la mobilitat sostenible. - Consolidar a Sant Cugat com una ciutat verda,
neta, sana, etc. En definitiva, a contribuir que Sant Cugat sigui una
ciutat més verda, amable, neta, silenciosa i respectuosa amb el medi
ambient.

"Eco-Totem" o "Eco-Comptador" És un element del mobiliari urbá (230x46x16cm), original i atractiu, que mostra la freqüència ciclista de manera instantánia. És
personalitzable i s'està adoptant a les ciutats "bike-friendly" per comunicar les seves polítiques de suport al transport sostenible. Es poden publicar les dades que
es mostren en el Totem en un web. També es pot crear un giny comptador que s'integra en la seva pàgina web per comunicar el nombre de vianants o ciclistes.
Les dades s'actualitzen diàriament. - Personalitzable (Es pot convocar un concurs públic de disseny per decorar-lo). - De fácil instala·lació i transport. - Compacte,
robust i lleuger. - Fixa o mòbil. - Baix consum d'energia. - De fácil configuració. - Resistent al vandalisme. https://youtu.be/o4INj4WmtnI http://www.ecocompteur.com/es/productos/eco-totem Proposta iniciativa de la l'Assemblea de la Bici Sant Cugat http://www.bicistcugat.cat/

Tota la ciutadania.

Pont de Can Vernet, Coll
Favà

Convertir els voltants del Pont de Can Vernet en Via Verda

Terrenys amb cert mal estat i desaprofitats

Els terrenys dels voltants del Pont de Can Vernet, de la Renfe i de la pujada d'Alfons d'Aragó tenen cert desaprofitament veïnal com també, necessiten
d'arranjaments constants. Voldria proposar un estudi medi ambiental per utilitzar aquestes zones com a Via Verda (http://centerforactivedesign.org/via-verde/)(http://ecoinventos.com/un-barrio-aleman-produce-4-veces-mas-energia-de-la-que-consume-gracias-a-los-techos-solares/).

Veïns i veïnes de Sant Cugat i, concretament, de
Coll Favà/Volpelleres

tots

Ajuda per a la creaciÃ³ de noves empreses amb seu a Sant
Cugat.

Ajudar a emprenedors, dinamitzar la vida econÃ²mica de la ciutat i
generar possibles nous llocs de treball.

Fons de 270.000 € per a donar suport a la creació de noves empreses a Sant Cugat del Vallés. Proposo organitzar un concurs en el qual 5 seleccionats es
reparteixin l'esmentat ajut segons necessitats. Amb així, s'incentiva la creació de noves empreses, la possible generació de nous llocs de treball i, en resum,
generar més oportunitats a tothom i lluitar per un futur com a cuitat referent en activitat económica i social.

Emprenedors

La Floresta

MILLORAR LA FLORESTA ADEQUALANT-LA EN EL SEU
ENTORN NATURAL.

Millores accesos a La Floresta. Crear un entorn natural tal com Ã©s un
barri-bosc. Sostenibilitat eradicant les espÃ¨cies invasores del nostre
bosc. Cuidar l\'entorn protegit on s\'acaben les cases i comenÃ§a el
bosc. Floresta mÃ©s neta en general amb un control de les
escombraries.

Llac al costat del Eroski a
Volpalleres

Llac dels anecs Eroski

Millorar la zona per disfrutar amb familia

Al llac que hi ha al costat del Eroski necesita de unes millores per tal de poder passejar la familia i els nens. Es un lloc que amb poca inversió quedará molt
agradable i será punt de referencia per el barri. Arreglar la vegetació i les bores dels llacs. gracies

Al costat del Lidl Volpalleres
i la Masia

Millorar la plaÃ§a al costat del LIDL Volpalleres

PlaÃ§a sense us i necesitats de joc per els nens

Al costat del Lidl de Volpalleres, es a dir, a l'avinguda Via Augusta, hi ha un petit parc en el que van instalar dos petits i simples jocs per nens. La veritat es que es families i nens
un lloc bastant gran i es poden possar molts més serveis per els veins. Sembla que ens van possar els dos petits jocs que van sobrar de un parc vell. Per
exemple, taula de ping-pong, canasta, sorral per petits... Aquesta zona del barri esta olvidada. Ens conformem amb tindre el 10% del que li posen als parcs de
Can Mates.

Avinguda Verge de
Montserrat

Voreres Avinguda Verge de Montserrat

PERILLOSITAT VIANANTS

L'avinguda verge de montserrat és un perill per les persones que van caminant a l'estació.

El carrer del Compte uneix el carrer llaceres amb el Camí- del Crist Treballador. És un carrer per on hi passen moltes persones que van d'excursió cap a
Tothom que agafa el carrer del Compte. Aquells
collserola, al club de tenis natació Sant Cugat o volen aparcar al mateix carrer, com fan molts estudiants d'ESADE diariament. El carrer no té voreres i és de doble que van d'excursió a Collserola, al club tenis
direcció. Així fa que hi ha trams que és difí-cil caminar o anar en bicicleta pel transit de cotxes (molt intens a certes hores del dia. Seria una bona solució que el
Natació o fins hi tot els veïns.
carrer tingui voreres o un carril per bici i vianants per evitar la situació actual en que vianants gairebé no poden caminar sense el perill del tránsit.

florestans/es
Senyalitzacions entrades a La Floresta. Senyalitzacions camins i senders. Canvis biones metàl·liques per biones de fusta. Eradicació d'ailant(espècie invasora)
dels nostres boscos. Neteja de rieres i boscos(periòdicament i no cada dos anys).Manteniment zones no asfaltades entrades als camins i al Parc de Collserola.
Soterrament d\'alguns contenidors d'escombraries. Canvis de papereres per recollir les escombraries del carrer per d'altres antisenglars.

families i nens

Totes les persones que van a l'estació caminant

San Francesc, Torreblanca,
Centre

Millora dels parcs infantils

enllumenat a l\'hivern -possibilitat de bar -caques de gos al parc

Voldria que els parcs infantils disposessin d'enllumenat ja que a l'hivern a les 6:00pm ja no s'hi veu i no hi podem anar amb els nens en un horari ideal per ells.
Podria ser un enllumenat que s'encengués quan es fa fosc i a les 20:00 o 21:00 s'apagués. De manera que els parcs es poguessin disfrutar també a l'hivern en
horari infantil. 2- Si hi hagués la possibilitat que hi hagués servei de bar pels pares/avis i nens/es també milloraria el servei i les famílies en farien més ús. Es
podria obrir un concurs públic per veure si algunes furgonetes-bar ho voldrien fer. Seria una manera de crear llocs de treball i oferir un servei a les famílies que de
ben segur que aprofitarien. 3- Alguns parc ja ho tenen, però la majoria de parcs no tenen portes que es tanquen de manera que els gossos es colen i fan les seves
necessitats dins i embruten la sorra on després juguen els nens. Voldria que tots els parcs de Sant Cugat en tinguessin.

Famílies de Sant Cugat

especialment en zones
properes a serveis i
equipaments.

Itineraris segurs per a bicicletes

L'adaptació dels carrers per tal que tots els usuaris en puguem
compartir l'espai amb les mateixes condicions de seguretat.

La meva proposta consisteixi en general, a adaptar alguns dels carrers del centre de Sant Cugat que encara no estan preparats perquè hi circulin bicicletes amb
Ciclistes, vianants i conductors.
seguretat i també a connectar els itineraris existents de manera que des de qualsevol barri o zona de la ciutat es pugui accedir als principals equipaments i serveis
en condicions de seguretat i confort. En particular, les cruïlles i trams on proposo actuar són les següents: 1. Canvi de secció de l'Avinguda Cerdanyola i el Carrer
de la Creu i cruïlla amb l'Av. Francesc Macià. Seria convenient adaptar aquest eix de la mateixa manera que carrers del centre com p. ex. Sant Bonaventura
(calçada i voreres a la mateixa cota i línia d'arbres per delimitar zona preferent de vianants/bicis). 2. Adaptació de l'Av. Ragull i cruïlla amb l'Av. Francesc Macià.
És un punt crític per a la circulació de bicis i la connexió amb el carril bici existent a l'Av. Francesc Macià. 3. Canvi de secció del C. de la Granja similar al C.
Diputació.

Carretera de Rubí

Carretera de Rubí: apta per a vianants

Resoldre la dificultat de pas de vianants a la Carretera de Rubí,
especialment en el tram comprès entre la farmacèutica Boehringer i el
centre comercial Eroski-Sant Cugat

Actualment els veïns de Mira-sol no podem anar caminant al centre comercial Eroski-Sant Cugat, sense risc de patir algun accident de trànsit, i ens veiem obligats Población general, especialment els veïns de la
a agafar el cotxe per recórrer una curta distància. Des del carrer Josep Irla, passant per davant de la Boehringer, es pot arribar bé a la Carretera de Rubí, però un
zona de Mira-Sol
cop allà, la vorera es torna inexistent i caminar fins a l'Institut Leonardo Da Vinci o més enllà, es converteix en una aventura, i si a més vas amb nens o cotxet...no
calen comentaris. Crec que una zona que comunica amb un centre educatiu i que disposa d'un centre comercial pròxim, hauria d'estar preparada per poder
transitar amb unes mínimes condicions de seguretat i comoditat. Els veïns podríem anar caminant a l'Eroski, contribuint així a fer de Sant Cugat una ciutat més
sostenible, saludable i acollidora. Gràcies

La ubicació per aquest
projecte, ha estat analitzat a
la façana de Carrer Sant
Jordi, 31 que dona al pati de
l\'Escola Sta Isabel i plaça
de Can Quitèria. Però més
endavant pot ser incorporada
en diferents façanes o
mitjaneres d\'edificacions
diverses.

Recuperem la vegetació al centre. Façana verda

Millorar façana antiga aportant millora termoacústica. Aportació de
millora ambiental en un entorn amb escoles i places. Generar
convivència amb el veïnat mitjançant la instal·lació d\'un hort urbà i
zona de trobada al terrat de la mateixa finca.

El projecte consisteix en realitzar una façana verda generant millora acústica i tèrmica al veïnat de l'edifici implicat. Així com hort urbà a la superfície del terrat,
generant convivència entre veïns. De la mateixa manera el tipus de vegetació que es disposa en aquests models està estudiat pel que fa consum i captació
d\'aigua, sostenibilitat i manteniment autoregulat amb un cost assumible a posteriori per la comunitat de veïns. A part de la millora al propi edifici hi ha una millora
a l'entorn a nivell ambiental, aplicant una frondosa àrea verda en el pati de l'Escola Santa Isabel, així com a l'entorn de la plaça de Can Quitèria. Aquest tipus de
façana genera una millora energètica en els edificis instal·lats gràcies a la compensació tèrmica que genera la pròpia vegetació, així com "controlar" la recollida
d\'aigues per filtració, en una zona situada sobre la riera. Podeu veure més clara la ubicació i el projecte en el següent link, fent click sobre la fletxa blava que
trobareu al marge inferior dret. http://slides.com/egavilan/aavvsantjordi#/

Millora ambiental per l\'entorn de la façana
implicada. Pati d\'escola Sta Isabel i Pça de Can
Quitèria. Millora tèrmica i acústica per la
comunitat de veïns implicada. Carrer Sant Jordi,
31

Plaça Ausias March, MiraSol Centre

Parc Infantil Mira-Sol Centre

Ampliar l\'espai i l\'oferta del Parc Infantil ubicat a Mira-Sol Centre

Fa uns mesos es va obrir una petita àrea de jocs per a infants i nens a Mira-Sol Centre, al costat de la Biblioteca Marta Pessarodona. L'àrea és petita, tenint en
compte la gran afluència d'infants i famílies que hi acostumen a anar, però a més, a la part destinada als més petits, s' han col·locat "aparells" que ningú fa servir;
es troba a faltar allò que agrada a la canalla: més gronxadors, tobogans, o fins i tot una caseta on enfilar-se i deixar anar la imaginació. Per una raó que desconec
s'ha deixat sense urbanitzar una part important del solar, i crec que es podría aprofitar el terreny per ampliar aquest espai de jocs. Els infants i les famílies ho
agraïríem.

Infants (i famílies) de l\'àrea d\'influència del parc

als parcs infantils del Parc
de la Pollancreda, el parc
situat entre avinguda Pla del
Vinyet, carrer Ferran Romeu
i carrer Cèsar Martinell, i el
parc situat entre Rambla del
Celler i Baixada Alba.

Més parcs infantils amb terra de goma

Que els nens puguin jugat en un entorn més segur i net

Substitució dels terres de sorra per terres de goma als parcs infantils, perquè els nens no es facin mal al jugar i caure, gatejar, etc. i no s'embrutin ni agafin
malalties al jugar amb sorra bruta d'excrements d'animals, cigarretes, etc.

Nens i nenes de 0 a 12 anys

La Floresta

Parc infantil estació Floresta

El parc infantil té moltes caques de gos

Fa uns mesos va caure una part de la tanca i no s\' ha reposat. Es prega es repari i el recinte quedi tancat amb una porteta com ja es fa en altres municipis. La
Floresta és zona de gossos deslligats i amos poc conscients. Ja hi ha hagut un cas de nen amb lesmaniosis. Gràcies

families i nens

Cruce de paseo Francesc
Maciá con calle Carles
Fuenteventura Aribau hasta
el acceso a la plaza de la
Creu.

Semáforo a demanda para peatones o peralte en la calzada

Mejorar la seguridad vial para los peatones

Instalar semáforos a demanda para peatones o peraltes en la calzada, tanto en sentido de bajada como en el de subida, en los puntos del paseo Francesc Maciá
que cruzan con la calle Carles Fuenteventura Aribau hasta el acceso a la plaza de la Creu. Ya han habido atropellos a peatones en este cruce, sobre todo en el
sentido de bajada del paseo Francesc Maciá, debido a que los vehículos circulan muy deprisa, y a la escasa visibilidad por falta de chaflanes.

Totes les persones que transiten per la zona

Calle Carles Fuenteventura
Aribau esquina paseo
Francesc Maciá.

Soterrar contenedores basura

Mejorar la salubridad ciudadana, el impacto ambiental y la calificación
medioambiental de la ciudad

Soterrar los contenedores de basura existentes en el cruce de la calle Carles Buenaventura Aribau con el paseo Francesc Maciá. En estos contenedores, de forma Tota la ciutadania.
habitual, hay en el suelo restos de todo tipo (maderas, cartón, palets, vidrios enteros y/o rotos, mobiliario diverso, etc.) que la gente deposita allí y, que muchas
veces, llegan a impedir el acceso a los mismos para poder depositar en su interior las bolsas de basura, vidrio o papel, según se trate del residuo. También se
aprecia que la mayoría de las veces, los residuos que se amontonan en el suelo parecen proceder de los negocios de la zona. Por si todo esto fuera poco, los
residuos presentan clavos al descubierto, o son trozos de vidrio cortantes, con el consiguiente peligro de accidente para las personas que necesitan acceder a los
contenedores, especialmente si son niños.

Eixample Sud.

Pals al carrer

Eliminar els pals de suministre eléctric i telefónic que tenim a una bona
part del barri de l\'Eixample Sud

Eliminar els pals de suministre eléctric i telefónic que tenim a una bona part del barri del Eixample Sud. L'acumulació de cables penjant dona al barri un mal
aspecte, al marge del risc que comporta.

Cotxes de nets, persones minusvalides, etc..per
l\'acera. Tot els veins del barri.

Eixample: entrada de Sant
Cugat per l’arrabassada,
concretament a
l’encreuament entre
l’avinguda de gràcia- Carrer
Llaceres.

ROTONDA PRÀCTICA a l´avinguda gràcia amb carrer llaceres

Velocitat excesiva i reducció despesa semàfors (manteniment)

El projecte consistiria en la construcció d’una rotonda a l’entrada de Sant Cugat per l’arrabassada, concretament a l’encreuament entre l’avinguda de gràciaTot el trànsit rodat que entri a la nostra ciutat
Carrer Llaceres. Com tothom sap el trànsit actualment en aquest punt està regulat per semàfors. Podríem aconseguir en aquest sentit, una millora, tant de
reducció de velocitat, com de mobilitat (l’autobús quan ha de girar sempre acaba topant amb la illeta), com estètica (en aquest últim punt, m’agradaria proposar
també que la rotonda estigues formada per alguna cosa representativa de la nostra ciutat, i que podria ser participativa aportant els ciutadans propostes per guarnirla).

Av rius i taulet, parc central,
plaça barcelona etc

Treure plataners

Problemes de salut per culpa dels plataners

Voldria que canviin els plataners per altre tipus d' arbres que no fagin plagues ni al.lergies. A la zona on visc a la primavera no es pot anar pel poble perque
Tota la ciutadania.
t'ofegues de les boles dels plataners i et ploren els ulls i a l'estiu no pots sortir a fora a sopar a prendre la fresca per sopar perque els bitxos volen i cauen al menjar.

Barri de El Colomer

Posada al dia del Parc Ernest Lluch

La deixadesa i perill que suposa transitar pel seu camí.

El Parc Ernest Lluch no ha estat mantingut gens des dels seu orígen als anys noranta. Les fustes que sostenen la terra de la jardineria ja estan podrides i van
caient una darrera l'altra. El camí que puja està totalment erosionat per l'agua de la pluja, i els cables elèctrics soterrats ja son visibles. Les torçades de peu al
caminar-hi son fàcils. Les parets del seu voltant estan majoritàriament grafitades. En conjunt el parc presenta una imatge molt deteriorada.

Al final de la rambla del
celler aprop del skate parc hi
han esplanades on es podria
fer. O al parc de coll favà. O
al final del parc central.

La bowl.

Un espai on els nens i joves puguin practicar les seves habilitats amb
Una bowl, és un espai on els patinadors practiquen trucs i habilitats amb el seu skate o patins... Té forma de banyera o piscina molt gran amb terres de ciment
els skates, patins, patinets, bicicletes, que és diferent del skate parc que tractats perquè puguin patinar de maneta que poden pujar i baixar per les parets laterals.
ja hi ha.

Els nens i joves

Mirasol - Zona Mas Ganer

Pas de vianants entre MIrasol i l\'estació de Renfe de Rubi

Els que vivim a Mirasol i necesitem accedir a peu a l'estació de Renfe
de Rubi, estem expossats a un accident, ja que no hi ha un accés per
vianants a part que no hi ha il·luminació.

No existeix un pas de vianants entre Mirasol i l'estació de Renfe de Rubi

Tots els que vivim a Mirasol i utilitzem la Renfe

Parc Central-Turó de Can
Mates, Pollancreda, Ramon
Barnils...

Xiringuitos als parcs

Comoditat de les famílies q visiten els parcs

M'agradaria q als parcs hi haguessin "xiringuitos" on poder prendre un refresc, un aperitiu o un cafè. Muntar petites barraques on oferissin refrescs, cafès,
aperitius... Disposar taules i cadires a parcs grans com el Parc Central-Turó de Can Mates, Pollancreda o Ramon Barnils. Crec q moltes persones de Sant Cugat
agrairien poder gaudir dels parcs mentre llegeixen el diari asseguts en una cadira al sol/ombra (segons època de l'any) i es prenen un cafè, poder comprar una
beguda quan estan jugant, passejant, fent esport... Poder seure una estona còmodament mentre els nens juguen el parc... Si fos possible i es poguessin mantenir
nets, seria interessant q hi haguessin lavabos també.

Famílies amb nens, gent gran i tothom en general

Barri del Colomer

Vull que el meu IBI repercuteixi al meu barri

Estat de conservació dels carrers

Les aceres estan en mal estat de conservació en general. 2. Falta de pas de vianants per anar de Can Minguet a Rovellats. 3. Passeig Xavier Azqueta no arreglat
de fa anys. 4. Merda de gos per tot arreu. 5. Gossos deslligats sitemàticament. 6. Carrer Eugeni Canas amb més cotxes que habitants sense espai per entrar als
parkings. 7. Botellon, quan no coses pitjors, ens els bosquets de l'entorn. 8. Cada cop que plou s'inunda Xavier Azqueta.

Contribuents d\'impostos del barri del Colomer

Rotonda de Manel Farrés
amb Pere Serra.

No vull que els senyals publicitaris treguin visibilitat als
passos de vianants.

Eliminar els senyals publicitaris que treguin visibilitat en passos de
vianants.

Hi ha casos en els que els senyals publicitaris no permeten una visió adequada ni als vianants ni als cotxes en passos de vianants sense semàfor. Per exemple:
rotonda entre Manel Farrés i Pere Serra.

Vianants i conductors

General

Vull poder anar a peu des de qualsevol punt a qualsevol altre
punt dins de la ciutat sense haver de prendre riscos.

Poder-me desplaçar a peu sense riscos.

Hi ha diversos punts de la ciutat on no es pot anar a peu sense prendre riscos. Per exemple: - A l'avinguda Europa, pont sobre AP-7, hi ha un punt en el que es
talla l'acera i no es pot seguir a peu. -Només hi ha un punt per creuar a peu la carretera de Rubí (precisament el més allunyat de Sant Cugat ciutat). -No es pot
creuar, malgrat que hi ha aceres, la rotonda d'accessos a la C-16 En aquests punts, i suposo que en d'altres, caldria garantitzar-hi el pas dels vianants sense
prendre riscos.

Tot el voltan del camp de
futbol

Zona verda a ls Avda can vulpalleres

Necesitem resoldre el problema de arrivar a casa i no poder aparcar al
barri

Tot el voltant del camp de futbol zona verda, habilitar el parking dek colegi els pins per la gent del futbol, controlar les autocarabanes, etc estem una mica fars

Tota la gent avda can volpalleres

Tot el voltan del camp de
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Els veins del barri de El Colomer

Barri de Sant Domenec .
Avinguda de Rius i Taulet

De una carretera a un paseig

Millorar la accesibilitat per vianants, bicicletes i persones amb dificultats
de movilitat per la Avinguda Rius i Taulet fins el Mercantic

La vorera d'aquest carrer es plena de obstacles postes de la llum arbres , contenidors que dificultan el paseig i el circular en bicicleta per la carretera es perillos ja
que no disposa de carril bici i els cotxes tenen poc espai per adelantar, tenin en compte que està molt transitada per joves que van al institut Angeleta Ferrer. I els
caps de setmana accedeix molta gent pasejant fins el Mercantic, integrariem molt mes el barri de Sant Domenech al centre de la ciutat. Caldria revisar si es
necessari plantar doble filera d'arbres en una mateixa vorera,ja que es una despesa innecessaria i ecológicament una doble despesa d'aigua.

Veins de Sant Cugat amb cotxets de
nens,bicicletes,dificultat de movilitat i cadires de
rodes?

General

Sant Cugat : un entorn Sense Fum

Dar ejemplo a los más pequeños, un entorno sin el humo tan perjudicial
del tabaco.

Ya lo han hecho otras poblaciones. Soy médico de familia referente tabaco. Hay que ponerse en contacto con la Agencia de Salud Pública. No fumar alrededor de
pabellones de deporte, guarderías , colegios y CAP. La agencia debe aceptar el proyecto y comunicarlo al Ayuntamiento, que definitivamente dará el si o el no.
Eso sí que es una auténtica inversión en salud !!

Tota la ciutadania

General

Millora de les instalacions escolars

Millora en les instalaciones i manteniment de les escoles publiques

Mes inversio en instalacions de les escoles publiques, ja sigui en pavimentació de les pistes per evitar caigudes i lesions a causa del terra relliscant, toldos per a
Tots els nens i nenes de les escoles publiques
crear espais d ombra als patis o pistes, mantenimient de les instalacions mes efectiu i rapid. Inversio en material tecnologic... Mes recursos per a les escoles
publiques ja que estem parlant de l educacio de la societat del futur i ja han patit prou retallades. Adequacio d aparcament al costat de l escola Hi ha molts nens i
nenes a SANT cugat i moltes escoles publiques i crec que l Escola pública necessita mes inversiones ja que les ampes treballem al maxim pero no tenim els
recursos suficients per poder invertir en les nostres Escoles ni en l educacio dels nostres fills. Tenim hort pero ARA el paga l ampa sino no en tindrem, hem hagut
de sacrificar la natación a primaria per poder.ho fer. No demanem luxes. Els nens son el futur i si podem fer mes per ells ho hem de fer, serien uns diners molt ben
invertits , una gran part de la nostra poblacio se n podría beneficiar

Passeig que va desde escola
la Farga fins escola
Catalunya, allà hi ha lloc.
També darrera escola
Catalunya

Zones d\'esbarjo per gossos a Mirasol

A Mirasol no hi han zones d\'esbarjo per gossos, en canvi hi ha lloc per
fer-ho

Falten zones d\'esbarjo per els nostres animals, en canvi hi ha lloc per fer-ho

Plaza de la estación

Retirar estelada

Garantizar la libertad de expresión de TODOS los ciudadanos, y no
derrochar dinero público.

Me parece bien que cada uno cuelgue la bandera que quiera en su terraza, pero que el Ayuntamiento gaste dinero de todos en colocar una bandera que no
representa a todos en la plaza de la estación me parece penoso. Se debería cambiar por una senyera, una bandera española o, simplemente quitarla. Gracias.

Mirasol, Can Mates,
Valldoreix

Escolta de secundaria per projectes

Continuitat d\'una escola de secundaria que treballi amb projectes. Que
sigui respectuosa i activa.

A l'actualitat, tenim escoles de primaria ( com la del Turó de Can Mates) que treballen per projectes i amb una educació més viva i respectuosa. Però ens trobem
que a la secundaria els nostres fills i filles no poden continuar amb aquest tipus d'educació perquè no tenim cap escola de secundaria que treballi d'aquesta
manera. I creiem que això és un gran error perquè els sistemes tradicionals d'educació estan sumament antiquats

Nois i noies de secundaria

Mirasol, Can Mates,
Valldoreix

Atenció a nens i nenes amb altes capacitats

Activitats per a nens i nenes amb altes capacitats

A l' actualitat l' atenció dels nens i nenes d'altes capacitats és nul·la a la nostra ciutat. Els nens i nenes d'altes capacitats s'aburreixen a les nostres escoles amb
els sistemes d'ensenyament tradicionals. Molts arriben al fracàs escolar i altres passen pel sistema educatiu amb aburriment i desgana. Seria necessari un
programa d\' atenció a aquests nens/nenes i joves que els puguès donar els estímuls que necessiten i un espai on puguin desenvolupar les seves capacitats

Nens i nenes amb altes capacitats

Piscines municipals

Sal per a la piscina municipal

Volem sal a la piscina municipal, per substituir el clor per un sistema de Volem sal a la piscina municipal, per substituir el clor per un sistema de neteja més salubre
neteja més salubre

Eixample nord

Millora vorera nord c/Sta Teresa entre St Eduard i Mariné

Fer accessible la vorera de sauló, doncs és un dels camins escolars
principals cap a Pi d\'en Xandri

Parc Central

Cafés y baños publicos en los parques

Limpieza en espacios publicos: frente al colegio Agora Sant Cugat, esta Cafés y baños publicos en los parques: Cuando vamos al parque con los niños a veces pasamos situaciones incomodas. Estaria bien si hubiera un café con baño
tan sucio que parece que nunca nadie ha ido a limpiar alli. Es
cerca o baños publicos limpios. Otro problema importante en sant cugat es la poca oferta de habitacion y la mala calidad de esta. Piden precios astronomicos por
inadmisible, puesto que niños pequeños juegan alli.
pisos que no son de buena calidad. Lo preocupante es que se sigue construyendo a lo loco y es siempre el mismo tipo de habitaciones. De mala calidad,
insonorizadas, con problemas de construccion, y luego hay que pagar carisimo. Hay que regular las normas de construccion.

Els nostres animals

Tota la ciutadania

Actualment, la vorera nord del c/Sta Teresa entre St Eduard i Mariné, és de sauló en la part central i de panot al lateral, interrumpuda per escosells. Al ser un
Tots els santcugatencs en general, i el alumnes,
carrer amb pendent considerable, el sauló és inadequat i la vorera ha quedat impracticable degut als reguerons, forats i irregularitats del ferm. La franja lateral de
mares i pares de l\'escola Pi d\'en Xandri en
panot d'un metre està interrumpuda continuament pels escosells. Aquesta vorera, que resulta ser un dels camins escolars principals cap a Pi d'en Xandri és del tot particular
inaccessible per un col.lectiu molt gran de persones: pares i mares portant cotxets, gent gran i persones amb mobilitat reduida. La proposta és la de simplement
pavimentar amb solera i panot aquest tram central de sauló, aconseguint des del meu parer com arquitecte i santcugatenc, un retorn impagable en accessibilitat,
mitjançant una inversió relativament petita. Moltes gràcies per escoltar-nos

Tota la ciutadania

Parc de la Pollancreda

Marquesines a les parades de bus i mes freqüencia de pas

Marquesines a les parades de Bus devla Pollancreda i altres parades del Agafem l'autobus a la parada de la Pollancreda i no tenim un puesto on poder estar quant plou, i quan hi han dies aixi ens posem perduts d'aigua. Volem una
poble.
sol.lucio ja, i tambe demanar mes freqüencia de pas de les lineas de Bus ja que triguen molt entre un i un altre.

Tota la ciutadania

General

Ciutadà des de fa 3 anys de Sant Cugat del Vallès. Amb
estudis universitaris superiors.

Problema estructural de la ciutat

Per pressumir de ciutat s'hauria de triplicar (com a minim) la borsa de vivendes dirigides als joves i així evitar que molts de nosaltres haguem de marxar de la
ciutat per no poder fer front a uns lloguers desproporcionats. Una ciutat que selecciona econòmicament la seva població és una ciutat que pot gallejar quan
publica les seves rendes mitjanes anuals per família, però que fa aigües quan apareix com a la ciutat de Catalunya més cara per pagar el lloguer. Les persones
que no som d\'aquí i ens veiem obligats a començar de zero, més que una benvinguda, Sant Cugat ens ofereix una prova de supervivència al límit. En
consonància amb el que tracto de traslladar, crec que serien necessaris espais municipals dedicats al co-working on petits emprenedors puguen començar el seu
projecte, sense haver de fer front a més pagaments de lloguer d'oficines o despatxos. Salutacions d'un que ha estat titllat de NO APTE per emprendre una vida a
Sant Cugat.

Tota la ciutadania

centre i Mirasol

Carril bici de Sant Cugat a Rubí

Desplaçament vial segur entre Sant Cugat i Rubí.

Via per a vianants i ciclistes similar a la que uneix Sant Cugat amb Cerdanyola.

Tota la ciutadania, especialment Tota la
ciutadania, especialment alumnes i professorat de
Ins Leonardo i treballadors de Eroski i Leroy
Merlin centres comercials.

pàrquing CAP Valldoreix

Mercat setmanal dissabte Valldoreix

Millorar la circulació

Per tal de millorar la circulació als voltants de la Estació dels FGC a Valldoreix, proposo que el mercat dels dissabtes es traslladi al pàrquing del CAP de Valldoreix. Tota la ciutadania

Avinguda Montserrat Roig a
Mirasol

Papereres avinguda Montserrat Roig a Mirasol

Llençar les caques de gos a les escombraries

Quan passejo els gossos i recullo les seves caques he d\'arribar a la rotonda de l'estació de Mirasol o a la rotonda de l'Avinguda Pompeu Fabra per poder llençarles a les escombraries, i es un bon tros.

Tota la ciutadania

Parcs que voltegen la ciutat

Curses al mig de sant cugat

Poder accedir al centre de Sant Cugat

Quan s'organitzen curses pel centre de la ciutat, el nucli urbà queda bloquejat, impedint la mobilitat de la majoria dels ciutadans que no hi participen.

Tota la ciutadania

Vollpelleres

Propuesta Saludable, sostenible y ecologica

Desplazamiento de casa a la escuela sin coche para descongestionar el
atasco vehicular en horas punta.

Carril bici q comunique desde la rotonda donde se une la Av. de la clota con la Av. de la via Augusta (gasolinera meroil) hasta TVE. Colegios beneficiados: Thau,
Gimbernat i Tomas, Pureza de Maria, Agora, etc. Beneficio q genera para personas q frecuentan dicha zona (RTVE, AC Hotel Sant Cugat, Asepeyo, oficinas,
etc...). El impacto económico y medioambiental será importante.

Padres de familia e hijos ( tener un sistema de
transporte diferente al coche q al mismo tiempo
sea una actividad deportiva y/o lúdica). Y
ciudadania en general ( disfrutar de aire menos
contaminado).

Carrer Emeterio Escudero
de La Floresta. Altres carrers
de la Floresta, Valdoreix i
Les Planes.

Millora arquitectònica

Les voreres de la Floresta estan destrossades o són inexistents

Les voreres de La Floresta dels carrers principals, com d\'Emeterio Escudero són inexistents o estan malmeses. És un perill anar caminant de l'estació fins a casa
i amb un nen de 3 anys és quasi una activitat de risc. Hi ha punts on has d'anar per la calçada degut a que: 1- La vorera està plena d'herbes i forats. 2- Hi ha
cotxes aparcats a la vorera 3- hi ha cubells d'escombraries i no hi ha lloc pel peató. 4- Hi ha la riera i no hi ha vorera o és massa estreta.

Veïns i veïnes de La Floresta. (I altres barris)

Els parcs publics. En
concret: Parc Central, Parc
de Vullpalleres, Parc de la
Pollancreda.

Salut pels petits

Evitar que els menuts que surten a jugar als parcs publics tornin bruts
d´excrement de gos a casa.

M´agradaria que els menuts que surten als parcs de Sant Cugat podessin tornar a casa nets. Amb la seguretat de no haver trapitjat o haver-se assegut sobre
Tots els infants usuaris dels parcs publics
deposicions de gos. Amb sembla molt be els recintes especifics per gossos que hi han als parcs. S´hauria de lograr que els gossos fessin les seves necessitats en
aquests recintes, i que es duguessin lligats fora d´aquests.

General

Connexions entre barris.

Necessitat de connexió real entre el barri de la Floresta i Les Planes
amb Valldoreix i Mirasol amb autobús.

La linea L3 d'autobús connecta Sant Cugat-La Floresta i Les Planes amb un recorregut poc eficient. Per anar de la Floresta a Mirasol o Valldoreix amb autobús és
impossible i haig de realitzar diferents canvis. Faig la proposta que la L3 canviï el seu recorregut i vagi fins al CAP de Vallldoreix on té connexió amb la Linea 1 i
les lines d'autobus de Valldoreix. Això millorarà l'accès d'una banda al CAP per a tothom i facilitarà poder fer intercanvi a linea L1 cap a Mirasol per a qui ho
necessiti. A mi m'aniria bé per poder portar el nen a l'escola publica de Mirasol.

General

Recollida d\'oli

Reciclatge dels olis de cuina

Proposo fer un pla d'ocupació o conveni amb entitat del tercer sector per tal que s'encarregui de fer recollida selectiva de l'oli porta a porta. Avuí en dia el reciclatge Tota la ciutadania
de l'oli no està encara molt extés en la nostra comunitat, no se li dóna la importància que hauria de tenir. Faig proposta de fer recollida porta aporta, entregant un
bidó net cada cop que es fa la recollida (com antigament amb la llet que anava porta pota) i es recull el ple. Amb l'oli recollit es poden fer sabons artesans i
desprès vendre'ls en fires d'artesans o donar-los als clients com a incentiu per a que facin la recollida de l'oli. A la vegada també es poden recollir altres coses com
piles, bombetes trencades, etc..

Veïns de la Floresta, Les Planes, Mirasol i
Valldoreix

Centre de la ciutat.

Pose\'m maca a Sant Cugat

Urbanisme, estètica, centre urbà, passejar, comprar i viure

Nosaltres vivim al centre de Sant Cugat. En ser els carrers peatonals o semi-peatonals resulta molt agradable passejar-hi i fer-hi les compres del dia a dia. Però
trobem que podria estar molt més maco si es pensés en algún tipus d'ajuts als propietaris de les cases per tal que puguessin reformar i pintar les façanes. És clar
que aquesta no és una primera necessitat de les persones, però arreu fer les ciutats més boniques, i a més els centres de les ciutats, finalment ha redundat en
beneficis pel comerç, de l'oci i la vida quotidiana. Sempre que hi passejem amb els meus fills, mos imaginem les casetes pintades de colors i l'alegria que donaria
un centre de la ciutat cuidat, net i maco. No caldria una inversió molt gran i es podria pensar, com diem, en un ajut per a la millora de les façanes. Anant més
enllà es podria pensar en un pla estratègic i estètic de la ciutat. Un benefici a curt, mig i llarg termini.

Tota la ciutadania

Zona Parc Central i
cercanies.

Zona infantil Parc Central

Serveis en aquesta zona

Crec que seria una intervenció interessant instal·lar a la zona infantil, a la part alta del Parc Central, i causa de l'important nombre de persones, especialment
nens, una font d'aigua potable i un sanitari, encara que fos de pagament i, si fos possible, un petit establiment on poder prendre un refresc, etc

Totes les families que gaudeixen de aquest espai.

Entre Plaza Rotary
Internacional y Can Borell

Hacer el camino de Can Borell accesible para sillas de ruedas

Hace falta especialmente arreglar la entrada (bajada de la plaza) con la El camino desde la plaza hacia la Masia es una excursión muy bonita por la naturaleza. Para sillas de ruedas en este momento casi imposible, para carros de
cadena, la bajada y el trozo con el arroyo. Un camino de tierra está bien, niños incomodo.
pero tiene que ser homogéneo y y las inclinaciones adecuadas.

centre ciutat

Manteniment i seguretat als carrers

Seguretat, pilones i manteniment carrers

M'agradaria que l'ajuntament es preocupés realment del manteniment dels carrers de la ciutat. Que les pilones que regulen el trànsit en carrers per vianants
Tota la ciutadania
realment funcionessin i que les càmares servissin per alguna cosa,ara mateix fa riure, els veïns n'estem farts de barallar-nos amb els que circulen per on volen i a
grans velocitats (per exemple les motos del Telepizza, els veïns del carrer Xerric i Lluna n'estem tips , són uns animals incívics!), patim insults i discussions que
ens podríem estalviar. A més a consequència aquests carrers hi ha moltes llambordes despreses que ningú és capaç d'anar arranjant (per exemple al carrrer de la
Lluna). S'han fet instàncies i no hem rebut resposta mai. A la cantonada del carrrer de la Lluna amb Francesc Moragas hi ha un dels passos de vianants més
perillosos de la ciutat, és un autèntic perill!!! i una vergonya!, ara ja torna a ser pintat perquè la gran meravella d'smart pas ha estat un autèntic fracàs. Moltes
vegades hem estat a punt de ser atropellats, hem demanat un pas elevat per reduir-ne la velocitat dels vehicles i el respecte al vianant i res....és més important
que els autobusos no es facin malbé....mentida! a d'altres ciutats n'hi ha una pila i bé que hi circulen. Potser caldria veure més sovint policies municipals vetllant
per la seguretat i respecte dels veïns.

Coll Favà i Can Magí

Un autobus que vagi de Volpelleres a la zona est de Coll Favà
i Can Magí

La mala connexió entre l'estació de Volpelleres i la zona est del barri de
Coll Favà i el barri de Can Magí

El barri de Coll Favà i el de Can Magí disposen de varies linies d'autobus que recorren la ciutat, però lamentablement cap d'aquestes linies porten de Volpelleres al Habitants de Coll Favà i Can Magí
centre del barri i viceversa, certes zones d'aquests barris queden massa allunyades de les parades d'autobus per on passa la L9, que és la linea que baixa de
Volpelleres cap al centre la la ciutat, ja que tan sols té dues parades, la que es troba al costat dels Mossos i la que es troba davant del ZEM Jaume Tubau. Una
altre opció podria ser la L8 que agafant-la a l'estació de FGC a Sant Cugat et porta cap a Coll Favà, però es clar la durada del recorregut és massa llarg i depenent
de l'hora potser li toca fer el descans al conductor al Torrent de Ferrussons i per tant has de baixar i caminar o bé esperar a l'autobus. Finalment, no puc proposar
quina de les linies que passen a prop de Volpelleres i per Coll Favà i Can Magí haurien de ser corregides per tal de que s'adentressin més al barri, per que no
disposo dels coneixements sobre mobilitat i logistica adequats, però amb aquest text crec que queda plasmada la idea del que es podria fer. Gràcies.

La Floresta. Pere planas a
prop de font del fumet

Cablejat aeri a La Floresta

Soterrar cablejat aeri

Els carrers de la Floresta i en concret de Pere planas estan ple de cables de tota mena: telèfon , fibra, enllumenat , xarxa elèctrica. Tot plegat en molt males
condicions amb un perill evident per la gent. Tot s hauria de soterrar

També serveix per a Mira-sol
i per unir barris extraradis
amb el centre. Adequar el
camí de carretera Roquetas
cao escola Viaró i estació
FGC de Sant Joan.

Arreglar pas entre barris

possibilitat de poder unir dos barris, un periferic, Can Magí amb un de
central, Coll Favà a través d\'un passeig entre boscos i apte per a nens,
cotxets i persones amb minusvalies de mobilitat.

Condicionar, netejar i adequar un camí que ja està construit. Canviar les fustes i baranes dels ponts, netejar bosc i riera, il-luminar el camí. Un avantatge és que el Els dos barris esmentats, Can Magí i Coll Favà. A
seu manteniment és mínim ja que es tracta de conservar i netejar com en altres parcs
més si es condiciona el bosc i la riera, la resta de
persones d\'altres barris de Sant Cugat poden
beneficiar ja que es un entorn agradable per
passejar.

Vollpelleres

Zona deportiva para Vollpalleres

Equipamiento deportivo

Quiero un parque con instalaciones similares a las de Can Mates o Parc Pollancreda para el barrio de Vollpalleres. Que tenga zona deportiva

La Floresta

Rotonda en l\'encreuament entre la Carretera de Vallvidrera i
el Camí antic de Terrassa a Barcelona (La Floresta)

1.- Facilitar l'accés a la Floresta 2.- Facilitar el canvi de sentit dels
cotxes que surten dels túnels de vallvidrera i que volen anar direcció
Plaça del Centre (Floresta) 3.- Facilitar el gir a l'esquerra sortint de la
Floresta i agafar la Ctra de Vallvidrera sentit Plaça del Centre

El desviament cap a la Floresta pel camí antic de Terrassa a BCN des de la ctra de Vallvidrera presenta varis problemes que es ressolen amb una rotonda: - Gir
Veins de la Floresta - Usuaris de tunels del Cadí
per entrar a la Floresta es complicat, ja que obliga a posicionar-se en el centre de la calçada en un lloc on només i caben 2 cotxes i que els que circulen per la ctra en general que vagin a la Floresta Centre o les
de Vallvidrera sentit Valldoreix solen envair - Els cotxes que surten dels Túnels i volen anar cap a la plaça del Centre han d'anar fins a Can Cadena si volen fer un
Planes
canvi de sentit reglamentari - Els cotxes que surten de la Floresta pel Camí de Terrassa han de fer una infracció si volen girar cap a l'esquerra per anar a la plaça
del Centre (Floresta) - Permetria pacificar la velocitat dels cotxes abans d'arribar a la rotonda del camí de Can Pagan

Mejorar la accesibilidad para todos a un lugar
recreativo.

Veins la floresta

Tota la ciutadania

Mirasol

Piscina al centre esportiu a mirasol

Disposar de piscina amb aigua ionitzada al centre esportiu que es vol
construir a Mirasol

Hi ha prevista la construcció d\'un centre esportiu a Mirasol, i voldriem que la piscina coberta disposi de aigua ionitzada anti-oxidante, que evita la agresivitat del
clor als ulls i pell, i deixa la pell i el cabell més hidratads. Us suggerim l\'aparell de la marca DILEKA.

Tota la ciutadania

A la sortida del CEIP Pins
del Valles

Parc a la sortida del ceip pins del valles

Un lloc segur on els nens poguin jugar al sortir de l\'escola

L'escola acaba a las 16:30h i no permet estar-se més tard de les 16:45h, les nenes i nens, mentres les mares i pares comenten algun tema, estan jugant a l\'espai Nenes-nens-mares-pares-escola ceip pins del
verd que queda a la dreta, enfilant-se moltes vegades a prop a de la carretera. Ens agradaria tenir un lloc més segur on els nens poguin jugar una estona i els
valles
pares poguem fer més escola.

Can Magí, Coll Favà, altres
barris

Condicionament xarxa de camins entre barris

Tenir un camí adequat per connectar dos barris, un a la perifèria, Can
Magí amb un altre central, Coll Favà

Arreglar, adequar, netejar i il·luminar el camí ja existent entre aquests barris i ampliar-lo a la carretera de Roquetes per poder desplaçar-se amb seguretat al
Col·legi Viaró i l'estació de FGC de Sant Joan. Arreglar les travesas i baranes dels ponts, netejar el bosc i la riera, il·luminar el pas, fer noves voreres.

Avda Alcalde Barnils i al
Camí de Sabadell a Sant
Cugat

Habilitació a l\'Avda Alcalde Barnils i al Camí de Sabadell a
Sant Cugat d\'un carril per a vianants i bicicletes.

Necessitat d'un pas prou segur per desplaçar-se a peu o en bicicleta.
Necessitat de reduir els riscos d'accident.

Actualment moltes persones transiten pel camí de Sant Cugat a Sabadell i per l'Avda Alcalde Barnils, ja sigui caminant, en cotxe o en bicicleta. La falta de voreres
i de voral, i el fet que sigui de doble sentit, fa que molt sovint s'hi produeixin situacions de risc. En algunes zones la visibilitat és molt reduïda i tampoc està
il·luminat. Tot això fa que no s'hi pugi transitar amb comoditat i seguretat, però tot i així es continua fent servir aquests accés donat que utilitzar altres camíns
alternatius suposa augmentar considerablement la distància a recorre i el temps necessari per fer-ho. Per això considero necessari facilitar l'accés a peu i en
bicicleta al CAR, al Viaró i al polígon Can Sant Joan accedint des del barri de Collfavà, i reduir-ne els riscos d'accident existents actualment, mitjançant la
construcció d'un carril bici. També seria positiu dotar d'il·luminació el camí, al menys en els punts més perillosos.

Mirasol

Marquesina per unir dos punts del barri de Mira-sol

Fer més agradable i protegir del sol la comunicació entre dos punts del
barri

Per unir el mercat de mira-sol i l'escola ciutat d'alba (i els veïns que vivim per la zona), hem de creuar el pont que passar per sobre de l'autopista dels túnels de
Vallvidrera. Aquest pont no és un passeig agradable (i molt menys a l'estiu) perquè entre l'escalfor que puja de l'esfalt, els cotxes que passen i, evidentment el sol,
converteixen aquest pont en un petit "infern" d'uns centenars de metres. Penso que posant algun tipus de marquesina que proporcioni ombra a aquest tram, la
comunicació entre les dues bandes del pont es faria més agradable i més fluïda.

Veïns de la zona de l\'Escola Ciutat d\'Alba i
veïns de la zona del Mercat de Mira-sol.

Escola d'Arquitectura Escola Ciutat d'Alba

Carril bici

Facilitar que els fills vagin de l'escola Ciutat d'Alba al centre de la ciutat
en carril bici (durant tot el trajecte).

Falta poquet. Quasi està del tot comunicat. Però des de l'Escola d'Arquitectura fins a l'escola no hi ha carril bici, ni prou seguretat perquè els alumnes es puguin
desplaçar tranquil·lament des de l'escola fins al centre. De retruc, tots els veïns (amb nens o no) podrien deixar el cotxe per anar al centre i circular en bici sense
patir per aquest tram (petit però conflictiu, ja que creua la carretera de Vallvidrera).

Alumnes de l'escola Ciutat d'Alba (i veïns)

Mirasol

ZEC , Zona de esparcimiento canino

Els gossos del barri i propietaris.

Una Zona per Els gossos, perque puguin jugar i sosiavilitzarci.

Els ciutadans, families i animals.

Av. Pla del Vinyet

Seguretat viària i control velocitat davant Escola de Música

Mės seguretat a l'hora de creuar el carrer i que els cotxes no agafin tanta Pel carrer Av Pla del Vinyet els cotxes van massa ràpid. Aquesta zona és com una zona escolar...hi ha una escola i moltes criatures creuen pels dos passos de
velocitat i ni tant sols s'aturen al pas de vianants.
vianats...un està regulat per semàfor...l'altre no. Els cotxes van amb molta velocitat i molt sovint ni frenen al pas de vianants tot i que veuen gent esperant per
creuar.

Rotondes de Pl. Arreus i Pl.
Xic

Cuadrícules ratllades a les rotondes

Millorar la circulació i que no es generin embussos

Cada dia al matí a hora punta hi ha molts vehicles procedents del centre de Sant Cugat que volen accedir a la C-16 i passen per les rotondes de Pl. Arreus i Pl.
Els conductors i vianants
Xic. El resultat és que es creen cues que impedeixen el pas a tots els cotxes que van de l'Avinguda de la Clota direcció a la Carretera de Vallvidriera. Lo pitjor és
que aquests últims es veuen obligats a "ficar el morro" per poder seguir el camí, fet que comporta molt nerviosisme als conductors i picabaralles bastant freqüents.
La situació es podria solucionar fàcilment dibuixant unes quadrícules ratllades grogues a la zona conflictiva per tal que els cotxes que fan cua deixin pas als que
venen e l'avinguda de la Clota. Aquesta és la meva proposta. Espero que sigui del vostre interes per continuar millorant Sant Cugat! Salutacions.

Eixample Sud: tots els
carres entre el passeig
Gaudí, el carrer de LLaceres
i l'avinguda de Gràcia (o la
rambla Rivera)

Zona verda Eixample Sud

Dificultat d'aparcament Eixample Sud

Els veïns de l'Eixample Sud tenim un greu problema d'aparcament des de la instal·lació d'Esade a la ciutat. Proposo implantar una zona verda d'aparcament
reservada els veïns de l'Eixample Sud o bé a tots els veïns del centre urbà de Sant Cugat. Com alternativa, l'Ajuntament podría arribar a un acord amb Esade
perquè els seus estudiants puguin utilitzar l'aparcament subterrani d'Esade gratuïtament, alliberant places als nostres carrers.

Veïns de l'Eixample Sud de Sant Cugat

La Floresta

Millora del transport públic

Més freqüència dels autobusos a La Floresta, tant de la L4 com la L3
fins al centre de St. Cugat.

La freqüència de pas de la L3 és de 90 minuts i de la L4 de 40 minuts. Proposo una freqüència de 40 minuts per a L3 i de 30 minuts per a L4.

Tota la població de La Floresta

Totes aquelles persones que viuen en aquests
barris i que han de desplaçar diàriament. Cotxets
de nadons, nens a l\'escola, minusvàlids i
discapacitats en mobilitat

Estudiants escola de música i alumnes diverses
escoles del voltant (Pi d'en Xandri i Avenç) q els
alumnes passen per aquesta zona diàriament.

1- Cami de sant cugat a
sabadell y av. alcalde barnils
2- Av. via augusta entre
glorietas asepeyo y av. de
les roquetes 3- puente av. de
la cola hasta av. de la
generalitat 4- av. via augusta
a la altura del H. qgat finaliza
la acera...o se pone un paso
Barri Monestir, Plaça d\'en
Coll Avda Cerdanyola

Aceras o vias de paso en los lugares que faltan

Dar un paso a todos aquellos peatones i ciclistas que se tienen que
desplazar por vias sin aceras y que puedan ralizarlo con seguridad.

Contruccion de vias peatonales o aceras por donde puedan circular peatones i ciclistas (sobretodo zonas escolares) dandoles proteccion y seguridad a la vez que
se evitan posibles sustos a los conductores que puedan encontrarse un peaton alla donde no hay ninguna señal para su paso. Todo ello incluye los debidos pasos
cebra correctamente pintados y senyalizados. Tal vez con bandas sonoras para obligar a los vehiculos a reducir la velocdad. todas las aceras pueden sumar
aproximadamente los 1000 m de largo por 2 m de ancho (unos 2000 m2), eso puede suponer unos 60.000 euros.

Todos los viandantes, ciclistas y conductores

Nous equipaments per joves i menors dels barris més
desfavorits

Espais que garanteixin la seguretat i l\'equitat en les instal.lacions
lúdiques pels petits a tot Sant Cugat

Fa molts anys que al Barri del Monestir (àrea Plaça d\'en Coll/Avda Cerdanyola) estem patint una degradació constant dels espais públics destinats als més petits Infants i joves
i als joves. Encara que l'Ajuntament ha plantejat un Pla d'Actuació o en teoria això indicaven, a data d'avui no s'ha fet res del promés. Veiem com s'han habilitat
nous parcs a tot Sant Cugatt a excepció del nostre estimat barri. Agraïriem molt, que els pressupostos destinin una partida de diners a rehabilitar la Plaça d'en
Coll, possant nous jocs pels petits així com el parc situat en la cruïlla del c/Borell amb C/Vallès, inutilitzat pràcticament degut al seu deplorable estat. Estaria força
bé que la casa situada a Avda Cerdanyola/Passeig Torreblanca es destinés a projectes pel jovent i pel barri, ja que porta tancada moltíssims anys. Gràcies

Sant Cugat

Sala petita Teatre Auditori

Possibilitat de presentar les obres de teatre dels grups locals amateurs o Poder actuar en el teatre Auditori els grups locals. Extendre la sala escenari per a tots els grups. També, poder disposar dels recursos d'escenografia i vestuari del
professionals en sala més petita però en condicions.
Teatre,...

Grups de teatre locals

Vollpelleres

Millorar els parcs infantils de la zona de l\'estació de
Volpelleres

Millorar les zones infantils de la zona de l\'Estació de Volpelleres

Davant de l'estació de volpelleres hi han uns parcs en un estat totalment precari, a part de que son equipaments vells i en alguns casos amb pintades i trencades,
al no estar vallat està ple de caques de gos i això sense comptar que els equipaments son més aviats tirant a cutres. A la plaça de just d'adalt d'aquest parc
estaria bé que posesis canastes de bàsquet, una taula de pin pong etc

Infants i adolescents de la zona de Volpelleres
(estació)

Vollpelleres

Casal Volpelleres

Els nens del barri necessiten un lloc per fer activitats diferent de la
biblioteca

Volpelleres esta ple de nens que aviat es faran grans i necessiten un casal on fer activitats sanes aqui a prop. Sobre tot, de cares als estius. Ara mateix fan moltes
coses a la biblioteca pero es un lloc on p.e. no es pot fer soroll i aixo es difícil amb nens.

Especialment a Volpelleres
que es on ho he obervat però
possiblement caldria també
a altres Districtes

Necessitat d\'educadors al carrer pels joves i adolescents i
activitats motivadores per ells

Treballar amb els adolescents que potser per falta d\'informació
d\'activitats a fer al temps lliures es passen hores a alguns parcs fent
botellon

Fer treball socioeducatiu amb joves en medi obert, ja que n'hi han, possiblement amb un equip d'educadors al carrer podrien treballar i vincular a aquests joves
amb les activitats dels casals de joves o amb les entitats de Sant Cugat

Barri Centre Monastir. Plaça
Pep Ventura. Plaça
octavià.Plana Hospital.
Mercat Pere San etc...

Soroll al barri centre centre

Descans al vespre per les famílies i veins que vivim al centre del poble

Els veïns del barri centre: zona plaça Pep Ventura- Monastir-plana hospital-Mercat pere san-plaça augusta etc... Estem patint cada vegada més problemes de
Families i veins del barti centre casc antic i
soroll i incivisme per l'augment d'afluencia de clients als bars, restsurants i terrasses que hi ha oberts al Centre en horari nocturn i quan és cap de setmana encara Monastir
pitjor. Ens agradaria que hi hagués vigilants cívics que voltessin pels carrers i procuressin pel descans i tranquilitat dels veins. La policia no pot assistir sempre i
ens trobem cada vegada amb la situació pitjor: orins, vòmits, sorolls i xivarri, tenim la sensació que el nostre estimat barri s'està convertint en el Born de Sant
Cugat, procurant pels negocis i obviant les necessitas primaries dels veins.

Carretera Castellví

Problema en la acera de la calle Castellví.

En la acera donde los coches aparcan en batería, el espacio se ve muy Los coches que aparcan en batería en la calle Castellví invaden con su parte trasera la acera, dificultando el paso de los peatones, sobre todo con carros de niño o Padres con carro, gente con silla de ruedas,
reducido porque los coches invaden la acera con al aparcar, dificultando sillas de ruedas. Es particularmente especial, porque en este acera tiene una de sus entradas la guardería La Mainada. Se podría solucionar fácil y
peatones en general.
el paso de los peatones con carro.
económicamente poniendo unos bloques de hormigón que limitase la invasión de la acera por los coches. Una solución viable debido al gran ancho de calzada de
esa calle, rápida y con mínimo coste

Proposta concreta per una
barrera actual, extrapolable a
altres localitzacions

CARRIL BICI+Accès VIANANTS

Accedir a l'escola Thau sant cugat amb carril bici segur o a peu

A partir del barri de Volpalleres, i de la rotonda del LIDL generar carril bici i de vianants per tal d'accedir a l'altre banda de l'autopista, amb seguretat i sense
interferències amb el trànsit rodat, compartint espai o generant passera elevada o enterrada. Donant accés a la zona de sant joan, cementiri etc.

Alumnes thau i usuaris de totes les escoles i
oficines de Sant joan

Passeig Olabarria/Passeig
Valldoreix

Seguretat vial

Enllumenat de pas de vianants

Els passos de vianants il.luminats a la nit, com hi ha a algunes zones del municipi multipliquen la seguretat de tothom.

Tota la ciutadania

General

Arranjament de carrers

Poder caminar pels carrers de vianants

Crec que és necessari l'arranjament dels carres de vianants. Els que tenen les lloses grans i desenganxades com els que tenen els adoquins desnivellats

Tota la ciutadania

Adolescents i joves

Sant Cugat Centre

Arranjament de voreres i millorar il.luminació pública

Seguretat per a tothom, especialment persones grans que el caure
pateixen lessions molt importants.

Gran part de les voreres properes a l'estació de Sant Cugat: carrers:pg d\'Olabarria/pg de Valldoreix, te peçes trencades a les voreres que provoquen caigudes. La
il.luminació és deficient i genera inseguretat.

Tota la ciutadania

Sant Cugat Centre

Espai (local) per les Dones que organitzi i impulsi activitats
des de la regidoria d\'Igualtat.

Impulsar activitats de caracter cultural i associatiu de dones i per a les
dones.

Espai de reunió i organització.

Dones

General

Sant Cugat amb l\'esport Universitari Europeu

La Internacionalització de Sant Cugat

Els Eusa Games "Sant Cugat Games 2022\" Son els jocs europeus Universitaris, res a veure amb el Salou fest, participen els millors esportistes de totes les
Universitats europees, a Sant Cugat tenim la Universitat Ramon Llull, la Internacional de Catalunya i momt a prop la Autonoma de Barcelona... Hi ha d\'haver
inversió però hi haurà retorn. Link i a veure si ho podem fer http://www.eug2016.com

Tota la ciutadania

Biblioteca Marta
Pessarrodona, Mira-Sol

Horari de la Biblioteca de Mira-Sol Marta Pessarrodona

Augmentar les hores d\'obertura de la biblioteca.

Problema: L`horari actual no permet als estudiants aprofitar l'ús de la biblioteca ja que pel matí només obre dimarts i dimecres i, a sobre, obren a les 11h, hora
que, comentan-ho amb altres estudiants, ens sembla força tard. Per les tardes l'horari és correcte, però en època d\'exàmens les 21h queden curtes per a molts.
Els caps de setmana l'horari es queda clarament curt. Proposta: Preferiblement, obrir tots o gaire bé tots els matins a les 9h. Hi ha molts estudiants per la zona
que van de tardes i necessitem aprofitar el matí. També obrir els dissabtes a les 9h i si és possible, per les tardes. No cal fins les 21h però fins les 19h, per
exemple. Com a últim, el més complicat, estaria bé tancar més tard entre setmana, preferiblement en època d'examens per aprofitar l'ús de la biblioteca. Només
caldria obrir una sala, no tota la biblioteca per eficiència logística.

Estudiants de tota mena, preferentment
universitaris i estudiants de bachillerat (ETSAV, i
La Farga són a 5 min de la biblioteca). Altres
grups de persones que visitin la biblioteca.

General

Creació d\'una moneda local.

Prioritzar el consum de productes locals i de proximitat, beneficiant
l\'economia del petit empresari i del medi ambient.

La idea es seguir l'exemple d'altres ciutats europes. Aquestes monedes nomes es podrien utilitzar al municipi i beneficiarien a les botigues locals i als productes de
proximitat. Aquestes monedes serien "comprades" amb euros i el canvi el podria facilitar el mateix ajuntament i/o algunes caixes locals. Més informació:
http://www.deotramanera.co/ayudar/economicamente-dinero/monedas-sociales-que-son-como-funcionan

General

Inversió del sentit de circulació al carrer d\'Estapé en el seu
tram final de comfluència amb Alfons d\'Aragó

Dotar al barri de Sant Domènec d'un accés nou que alleugereixi el
trànsit que avui es concentra al carrer de La Mina i evitar que el barri
esdevingui un pas natural cap l'estació de Volpelleres

En invertir el sentit de la circulació al tram final del carrer d'Estapé tot convertint-lo en accés al barri de Sant Domènec des de Alfons d'Aragó aconseguim que es
dupliqui l'accés al barri per als veïns i reduïm tant el trànsit extern al barri, perquè ja no serà pas natural cap a la estació de Volpelleres, com el trànsit que ara
suporta un carrer estret i amb voreres plenes d'obstacles com es ara el carrer de La Mina. La inversió necessària es menyspreable i els avantatges importants per
als veïns del barri, sense representar cap desavantatge per altres col•lectius ni serveis.

Veïns del barri de Sant Domènec principalment.
Igualment s'evita el pas de camions de serveis
per un carrer de voreres molt estretes com ara es
el carrer de La Mina

Estacions FGC de Mirasol,
Valldoreix, La Floresta (?),
Les Planes

Aparcaments gratuits aprop de estacions FGC

Facilitar el transport public amb els FGC i evitar el trafic a Barcelona.

Fer aparcaments GRATUITS a prop de les estacions de FGC a Mirasol, Valldoreix, La Floresta (?), Les Planes. Només amb tindre el terreny i arreclarlo
minimament podría perpermetre aumentar el transport public de la gent que treballa a Barcelona, que viu al Valles, evitant la densificació del transit a Barcelona.
Es tindria que portar a terme amb la col·laboració de la Diputació, Generalitat, Ayunt de Barcelona i FGC.

Tota la ciutadania

Plaza de la creu d'en blau
les planes.

Un parque decente

Cambiar y renovar el parque de la creu d'en blau de les planes. Hace
Columpios ,toboganes, rocodromo para niños de 8 a mas años tela de arañas de esas de cuerdas, castillos que puedan cruzar de torre a torre
18años que tenemos los mismos columpios los palos estan recomidos
por los bichos . Creo que nuestros niños se merecen un parque divertido
decente y en condiciones ,como los que podemos encontrar en sant
cugat Y que pueda ser mas grande ,que con el buen tiempo ,son
muchos los niños que estan cada tarde ,yno hay suficiente juegos para
todos , Tambien juegos para todas las edades , no solo columpio y
tobogan tanbien actividad para mas mayores Gracias Ramona

Familias de Les Planes

Calle Molino cerca de la
parada del bus.

Vida sana en Les Planes

Creo que seria bueno poner unos aparatos de ejercicio en las planas
donde las personas mayores y no tan mayores podamos pasar un rato
haciendo ejercicio

Poner aparatos de ejercicio ,como , ledales en el suelo, paralelas ,aparatos para que los abuelos puedan reforzar su mente y cuerpo ,como la rueda para brazos el
pasar el aro por un circuito, unas mesas de ping pong ,para los jóvenes. Una masa picnic.

Tota la ciutadania

Cami de la Salut

Cami de la Salut (Valldoreix)

Asfaltat

Per a millorar l'accessibilitat a Valldoreix i especialment al Complex Esportiu EMD Valldoreix, Escola Pública Ferran Clua, i Escola Municipal de Música de
Valldoreix, proposo l'asfaltat del Camí de la Salut, que uneix aquest barri de Valldoreix (Can Monmany) amb Autopista AP-7; Rubí, Castellbisbal, Mirasol, etc.
Aquesta inversió suposaria la disminució de trànsit per tot l\'eix central de Valldoreix, és a dir, milloraria el trànsit per l'av. Mas Fuster, av. Vall d'Or i Passeig Mas
Roig.

Tota la població de Valldoreix així com els usuaris
del Complex Esportiu EMD Valldoreix.

Al menys per les zones
residencials, per exemple
Camí de Can Ganxet, entre
d\'altres.

Fóra els plataners !

Alleujar les al·lèrgies dels santcugatencs.

Els "plataners" són uns arbres que causen moltes reaccions al·lèrgiques, i hi són per tot arreu, des del centre a les zones residencial i industrials de Sant Cugat.
Estaria bé, si es pogués intentar reduïr la població d'aquesta espècie al menys en zones residencials, ja que haver de dormir amb la finestra oberta a prop
d'aquests arbres es horrible; a més a més de la brutícia que generen deixant tot el terra ple del borrissol que deixen anar,

La gran majoria de residents de Sant Cugat del
Vallés.

La Floresta

Voreres i ennlumenat a La Floresta

Fer accesible per a tothom els carrers de La Floresta

Costruir voreres i més enllumenat al carrer verge de montserrat que comunica la plaça del centre amb l'estació de ferrocarril, ja que actualment s'ha de transitar
pel carrer i és un perill. A diferència de Sant Cugat, La Floresta està molt oblidada a nivell d'accessibilitat i és molt poc practicable per anar en cadires de rodes,
cotxets o carros de la compra, que fàcilment uns i altres ens trobem en algunes d'aquestes situacions.

Veïns del distrcte de La Floresta

Can Mates, Mirasol

Hort Urbà

Tinc els meus pares jubiltas amb motes ganes de fer activitats i una
Parcel.lar espais que ara no hi ha res com els descampats de devant de la fàbrica Boehringer Ingelheim España, S.A. C/Prat de la Riba, 50 08174 Sant Cugat del
gran il.lusió per poder tenir un petit espai on plantas uns tomaquets i
Vallès (Barcelona), O ampliar l \'espai d\' hort existent al parc compis Edukao o bé al costat del camp de futbol de Mirasol Baco al costat de l escola cataluna a
uns enciams. M\'agradaria dispossar d\'un hort a Can mates o rodalies, i Mirasol.
han espais buits que només hi crexen males herbes i es pordire aprofitar
per ser trebalalts com a horts urbans.

Gent gran.

Valldoreix, La Floresta, Sant
Cugat

Senglars

Evitar que algun dia algú prengui mal amb els senglars

No sé quina és la solució, però els senglar és un animal salvatge i pot tenir actuacions imprevisibles malgrat estiguin acostumats a la presència humana.

Parc de Collserola

La Floresta

Floresta accessible

Voreres als carrers de La Floresta perquè s\'hi pugui transitar amb
cotxets o cadires de rodes

Fer les voreres dels carrers de La Floresta que siguin practicables per a tothom, tingui la condició que tingui. Fer vorera i enllumenat al carrer verge de montserrat, Tota la ciutadania
el tram que porta a l'estació de ferrocarril.

Jardins Penya Regalessia,
Coll Favà, Pep Ventura,
Josefina Mascareñas

Triar espectacles familiars per espais al centre respectant el
descans del veins

El descans dels veins que vivim al centre historic del poble

Si als espais com ara els Jardins de la Penya Regalessia, Plaça Pep Ventura, ... es destinen a convocatories d espectacles familiars, amb horaris i decibels dins
els límits d'allo suportable ( en compres de muntar concerts punks, ska i similars fins altes hores de la matinada!!) la majoria de families podriem fer compatible
l'oci comunitari i la vida particular respectan-nos uns als altres Fomentem el nivell de tolerancia en tots dos sentirs no nomes exprimim al maxim la paciencia i els
drets dels veins any darrera any, espectacle darrera espectacle

General

Modificar estacionamientos en Batería Oblicua

Problemas de circulación.

En toda la ciudad se realizan estacionamientos en batería oblicua con las líneas hacia el sentido de la marcha, partiendo desde la acera. EN TODO EL MUNDO, y Tota la ciutadania
desde siempre, los coches aparcan de cara, y salen "marcha atrás" de los estacionamiento sen batería oblicua. Aunque los actuales estacionamientos mejoran la
seguridad al tener máxima visibilidad para la futura reincorporación al tráfico, el efecto pratico (visible cada día), es generar atascos innecesarios. Si un coche no
puede salir "de culo", y en seguridad, de un estacionamiento...el problema es más serio de lo que podría parecer en cuanto esto significa probablemente que ese
conductor no sabe ni siquiera conducir (!!). Si en todo el mundo han optado por otra solución...no creo que ustedes serán los más inteligentes y listos

Avda. Lluís Companys

Per un carrer habitable

La contaminació acústica i la pol·lució.

L' avinguda Lluís Companys s'ha convertit en un carrer inhabitable, no es pot sortir a la terrassa el soroll del transit i la contaminació fan que sigui desagradable,
els autobusos són els que més pol.lucionen.

tota l\'Avinguda Lluís Companys

Avda. Lluís Companys

Millora del trànsit de l\'avinguda Lluís Companys

Fer una carrer més humà i més habitable. La salut física i mental dels
veïns fa temps que pateixen.

Millorar les condicions del trànsit de l'avinguda Lluís Companys. Actualment és impossible treure el cap per la finestra, encara menys seure al balcó, el soroll i els
fums no ho permeten,

Tots els veïns de Lluís Companys, som una bona
colla

Carrer Safareig, zona Centre
Estació

Eliminació sorolls del tren

Eliminar soroll del tren

Col·locació de panells insonoritzans al pont del FGC que creua per sobre del carrer Safareig. El soroll esta agreujat perquè aquest pont fa corva i es com una caixa Tot-hom que viu prop de la via del tren
de ressonància.

Al voltant d'escoles i altres
centres educatius

Passos de vianants il.luminats (com el del C/ Cèsar Martinell)
al voltant de tots els centres d\'educació

Prevenció d'atropellaments.

Volem passos de vianants il.luminats (com el del C/ Cèsar Martinell - SMART CITY) al voltant de tots els centres d'educació, per tal de prevenir atropellaments.
Passo sovint pel pas de vianants de davant de la Bibilioteca / Parc Ramon Barnils, on la visibilitat dels nens és molt baixa, i pel pas de vianants de Creàpolis, molt
mal il.luminat. Segur que es pot fer extensible a tot el poble.

Nens i joves de Sant Cugat. Vianants en general

Piscina Municipal

Sal a la piscina municipal

Evitar possibles deterioraments de salut dels usuaris de la piscina
deguts al clor

El clor no va bé per a la salut. El clor de desinfecció, combinat amb matèria orgànica, com el pèl o l'orina, genera uns gasos que podrien afectar l'ADN de les
cèl·lules (Font: Quèquicom - TV3). Ara se sent parlar molt de la sal com a alternativa més saludable, aixi que per què no la posem a la piscina municipal?

Nedadors, escoles, etc

Veins del centre on sempre es fan activitats i
concerts sobretot a la Festa Major fent impossible
la vida dins les vivendes durant hores i hores

Hi posat el carrer Sant Medir
per la seva importancia, però
el carrer Endavellada també
podria ser un candidat

Escales

Mobilitat i accesibilitat

Una escala o cinta mecànica al finals del carrer Sant Medir per accedir a la plaça Octavià. Ja que hi ha molt desnivell des-de la Rambla del Celler a la zona
peatonal. Tots els carrers que hi accedeixen són molt empinats.

Creiem que una bona
ubicació seria al voltant del
CAP de CAN MATES

Hospital Públic en Sant Cugat del Valles

Sempre que tenim una urgencia mèdica en dana al hospital de Terrassa Hospital amb maternitat, radiologia, quirofans i totes les especialitats médiques.
si les instalacions del CAP no son suficients. Que es sovint. Voldriem
un hospital public mes proper.

Tots els habitants de sant cugat, mirasol,
Volpalleres i mes zones properes.

En los parques y cerca de
las zonas residenciales.

Queremos un Bicing

Facilitar el desplazamiento entre mirasol, sant cugat, vollpalleres, etc.
Con un medio de transporte sostenible y ecologico como son las bicis.

Un sistema de postes con bicis (similar al bicing) que permita a los habitantes de Sant Cugat y alrededores, coger una bicing en un poste y dejarla en un poste
cercano a su destino.

Facilitar a empleados o estudiantes el
desplazamiento diario.

Escoles, casals d\'avis,
casals de joves...

Els joves acompanyen a les persones grans en l\'ús de les
noves tecnologies

Atenció a la gent gran per part dels joves, afavorint la relació entre
persones de diferents generacions.

Es tractaria de que els joves de la nostra ciutat (potser des del darrer cicle de primària i secundaria) poguèssin col·laborar amb les persones més grans,
compartint amb ells els coneixements que tenen en les noves tecnologies (navegar per internet, buscar informació...) de manera que es facilitessin uns espais
físics, amb la tecnologia necessària (ordinadors, connexió a internet...) on es poguèssin trobar, s'estructuressin uns horaris compatibles amb els dels estudiants
per a les trobades, amb algun agent social que supervisi i tutoritzi tot el procés. Penso que el benefici seria mutuu, els nostres joves tindrien l'oportunitat de
contribuir i coneixer a les persones més grans, per poder respectar-les i els nostres grans podrien gaudir amb les habilitats innates que en aquests aspectes
mostren els nostres joves, afavorint vivències que els ajudin a descobrir el potencial dels més joves.

Els joves i els grans

Pistes escola Pi d\'En Xandri

Obertura de les pistes d\'esport escolars al barri els caps de
setmana.

Espais gratuïts i segurs al mateix barri on nens i joves es puguin trobar
per fer jugar en equip.

Les escoles del nostre municipi disposen de pistes esportives que durant els caps de setmana queden infrautilitzades, sovint els joves acaben saltant tanques i
posant-se en risc, per poder gaudir d\'uns espais dels que els barris ja disposen. Proposem valorar el cas de cada centre escolar i barri per veure quina seria la
manera més factible de poder deixar les pistes obertes al públic els caps de setmana i alhora protegir les instal·lacions escolars.

Nens i joves

Biblioteca Central Gabriel
Ferrater Biblioteca de Mirasol Marta Pessarrodona
Biblioteca de Volpelleres
Miquel Batllori

La possibilitat de que les biblioteques obrissin tots el dies de
la setmana.

Poder accedir a un lloc sense soroll ja sigui per ESTUDIAR, llegir etc.

A Sant Cugat actualment te un taxa de població juvenil relativament alta (http://www.totsantcugat.cat/actualitat/poble/la-ciutat-dels-nens-13756102.html). Al 2012
de 85 mil habitants, 20 mil eren menors. Amb aquesta mesura, donaria la oportunitat a que els joves que desitgen estudiar en llocs on no hi ha soroll etc (ja sigui
per motius personals o per estudiar en grup etc), tinguin la oportunitat.

Joves/Estudiants

Parc central

Petits bars o cafeterías als parcs publics. Lavabos publics

comodidad a la via publica

Quan anem al parc, hem de estar drets moltes vegades, sensa la opció de seure i pendre un cafeto a un refresc. I també poguer tindra la opció d´un lavabo.

gent gran que acompanyan als nens

Terrenys al costat ceip
catalunya

Piscina i centre esportiu a Mira-Sol (costat CEIP catalunya)

Cohesió del barri, activitat esportiva (salut) sense desplaçar-se al centre
de Sant cugat

Construcció complex esportiu amb piscina i petit bar/restaurant

Barri -nens, famílies, gent gran. Escoles properes:
CEIP catalunya, ceip can mates.

Mirasol Can Cabassa

Cubriment de la riera a mirasol

La invasió de mosquit tigre al estiu

Cada estiu hem de patir la invasió del mosquit tigre que prové de les aigües estancades de la riera. Cobrint la riera tots els barris afectats es beneficiarien d\'una
millor qualitat de vida i salut. Així com es va cobrir la riera al centre de Sant Cugat, nosaltres ens veiem abandonats pel nostre Ajuntament.

Tots el veïns al pas de la riera

Pont de Can Gatxet i
carretera de Vallvidrera

Arreglar pont de Can Gatxet

Per anar de Can Gatxet al Parc Central caminant o en bici hi ha molt
Seria important per la gent del barri q s'arreglés aquest pont i s'obrís de nou. Igualment trobo q faltaria fer més peatonal, afegir-hi boreres on no n'hi ha i posar
mala solució. Fa un temps amb el pont obert es feia més fàcil, però des carril bici a la carretera de Vallvidrera. Fem Sant Cugat una ciutat més sostenible on sigui fàcil caminar i anar en bici!
que el van tancar accedir a l'escola Ciutat d'Alba o anar al Turó de Can
Mates des de Can Gatxet és complicat i gens agradable... i menys amb
nens.

Tothom que vulgui caminar o anar en bici

El Parc del Turó de Can
Mates El Pard de la
Pollancreda Parc de Ramon
Barnils

Xiringuito als parcs infantils de Sant Cugat

El donar servei a les families per gaudir d\'una estona encara més
agradable en els parcs de la ciutat

Infants, pares i mares i tot aquell que vagi a
gaudir dels parcs municipals en el seu temps de
lleure (gent gran, gent que pratica esports...) en
definitiva és una proposta que impacta a molts
col·lectius.

Sant Cugat és una població on el col·lectiu de families és molt numbrós. L'ajuntament ja ha creat espais de lleure al exterior molt ben equipats pensant en els
infants i en el seu entreteniment però creiem que manca l'oferiment d'un servei per completar l'estada i fer-la més agradable per tots, nens i grans. Aquest servei
seria l'oferiment de menjar i beguda desde un establiment que no tingui gran impacte en l'espai ja existent. Un xiringuito de mides 6m de llarg x 2,3m d'ample x
2'60m aproximadament i al voltant amb un número de 10 taules per gaudir de l'estada. L'habitacle hauria de comptar amb una part de barra, una de planxa per
cuinar, el rebost i el WC. La idea seria també que hi hagués oferiment cultural 2 vegades al mes per als infants: titelles, teatre i conta contes. Esperem que veieu
interès en aquesta proposta i el benifici que pot aportar a la ciutadania. Estariem encantats de poder desenvolupar aquest projecte. Molt agraïts per l'oportunitat
que ens heu brindat. Salutacions, Ines & Co

Persones majors

Districte de Can Magí i Coll
Favà

Tenir carril bici i peatonal per accedir a la estació de fgc de
sant joan

Accedir a l'estació de Sant Cugat de una manera sostenible i a l'abast
de tothom.

La estació de Sant Joan és una estació oblidada per l'Ajuntament doncs només es pot accedir amb cotxe. Els que vivim a Can Magí la tenim la més a prop però a Tota la ciutadania
l'hora la més llunyana. Crec que no és molt demanar fer un accés sostenible com sería poder arribar-hi en bici o simplement caminant. Ara corres el perill que
t'atropelli algú per una carretera fosca, no hi ha dret !!!

Rius i Taulet

Reducir contaminacion Acustica

Reducir la contaminacion acustica

Instalar asfalto fono absorbente en las calles más transitadas. Sobretodo en los ingresos a la ciudad. Fomentar el so de las biccletas y los autos eléctricos.

En general però sobretot als
carrers d'accès i sortida de
Sant Cugat.

Reducció d\'emissions i de soroll per trànsit

Contaminació atmosfèrica i acústica

Sant Cugat podria ser un exemple per la mobilitat però malahuradament es fa un ús eccessiu del vehicle tot i ser una ciutat petita i en la que és fàcil circular en
Tota la ciutadania
bicicleta, pero aquest mitjà de transport queda reduit a sorides de cap de setmana i no es fa servir com mitjà habitual. Tot i ser una petita ciutat hi ha molt soroll de
trànsit, sobretot en alguns carrers que serveixen per entrar i sortir del poble i també es percep un cert nivell de contaminació. Sense gran despesa es podria:
limitar l'accès en vehicle, estimular el transit en bicicleta, limitar el trànsit de motocicletes sorolloses a la nit, distribuir millor el trànsit en l'accès i sortida al centre
de Sant Cugat i predisposar mesures per afavorir les bicis elèctriques/motos elèctriques enlloc de les motos convencionals, i els vehicles elèctrics. Amb
pressupost: canviar el tipus d'asfalt dels carrers més afectats, posar limitadors de velocitat que també siguin efectius sobre les motocicletes.

Barri Can Trabal (al costat
del golf)

Mes horaris de bus a Can Trabal

Que el bus L10 tingui mes horaris

El bus que tenim ara, només funciona de 7 a 11 y de 16 a 20h. De 11 a 16 no hi ha res per arribar al barri i son unes hores molt importants. estaría be que n'hi
hagues un increment dels horaris per aquesta linia L10. Gracies

Tot el barri de Can Trabal

Plaça d'en Coll.

Renovar la Plaça d'en Coll.

La gespa les plantes i els contenidors.

Cal replantar la gespa que s'ha assecat i destruït i per mantenir-la sense trepitjar-la, proposo posar una baraneta de fusta a tot el volt. També convé replantar les
flors dels testos. Les escales de la plaça s'han de renovar. També penso que cal prohibir el llançar trastos i deixar carros al costat dels contenidors. Cal una
campanya de conscienciaió de no embrutar la plaça amb excrements de gossos.

Associació de veïns, Escola de música, Centre
Cívic Xalet Negre, Festa Major de Sant Cugat.

Nucli habitat de sant cugat

Bicicletes

Caminar tranquilament per la vorera sense por a ser embestida.

De la mateixa manera que es va aconseguir que els cotxes no aparquessin en doble fila, es deu poder aconseguir que les bicis, monopatins etc sapiguen per on
han d'anar

Tota la ciutadania

Plaça d'en Coll.

Renovar la Plaça d'en Coll.

Reconstruir parts estructurals de la plaça, les escales, la gespa, les
plantes i la bruticia a la plaça i al votant dels contenidors.

La Plaça d'en Coll és la plaça més central, més usada i més representativa del barri i el seu estat és molt lamentable tant per negligència de l'ajuntament com pel
incivisme (nocturn sobretot) de la gent. Cal replantar la gespa que s'ha assecat i destruït i per mantenir-la sense trepitjar-la. Proposo posar una baraneta de fusta a
tot el volt. També convé replantar les flors dels testos. Les escales de la plaça s'han de renovar. Cal una campanya de conscienciació de no embrutar la plaça
amb excrements de gossos i cal controlar i prohibir el llançar trastos i deixar carros al costat dels contenidors.

Tots que uilitzen la plaça: Associació de veïns,
nens i nenes i els seus pares, la gent de Centre
Cívic Xalet Negre, els avis dels pisos de
protecció, l\'Escola de música, tots els grups de
la Festa Major de Sant Cugat i d\'associacions
culturals, els partits politics, clients, turistes.

Plaça d'en Coll.

Renovar la Plaça d'en Coll.

Reconstruir parts estructurals de la plaça, les escales, la gespa, les
plantes i la bruticia a la plaça i al votant dels contenidors.

La Plaça d'en Coll és la plaça més central, més usada i més representativa del barri i el seu estat és molt lamentable tant per negligència de l'ajuntament com pel
incivisme (nocturn sobretot) de la gent. Cal replantar la gespa que s'ha assecat i destruït i per mantenir-la sense trepitjar-la. Proposo posar una baraneta de fusta a
tot el volt. També convé replantar les flors dels testos. Les escales de la plaça s'han de renovar. Cal una campanya de conscienciació de no embrutar la plaça
amb excrements de gossos i cal controlar i prohibir el llançar trastos i deixar carros al costat dels contenidors.

Tots que uilitzen la plaça: Associació de veïns,
nens i nenes i els seus pares, la gent de Centre
Cívic Xalet Negre, els avis dels pisos de
protecció, l\'Escola de música, tots els grups de
la Festa Major de Sant Cugat i d\'associacions
culturals, els partits politics, clients, turistes.

Rambla Baixador i Avda
Baixador de Valldoreix

Urbanització rambla baixador i avda baixador de valldoreix
(Mira-sol)

Urbanitzar tota la rambla que avui es la Rambla i Avda Valldoreix. Dotar- Urbanitzar tota la rambla que avui es la Rambla i Avda Baixador de Valldoreix. Dotar-la d'una idea de via verda, amable i exenta del trafic que avui en dia roda fins Barri Marisol
la d\'una idea de via verda, amable i exenta del trafic que avui en dia
a l'autopista. Dotar-la d'una idea de via verda, amable i exenta del tràfic que avui en dia roda fins a l'autopista a tota velocitat. Una vegada retirades les torres
roda fins a l\'autopista
elèctriques, no hi ha excuses per invertir una mica dels diners dels nostres impostos en el que avui en dia es una cicatriu a l'urbanisme de Sant Cugat, convertintla en un area verda que hauria de comtemplar un carril bici que uneixi Sant Cugat amb les arees verdes de Puig Madrona-Papiol-Collserola, una via per
passejants, dotada de fonts, bancs, estris per l'activitat fisica dels runners, pipican per gossos, etc. Poques vegades tindrà Sant Cugat de fer un projecte d'aquesta
longitud

Mira-sol, al costat del col.legi
catalunya

Nou pavelló poliesportiu a mira-sol

A mira-sol no hi ha cap pavelló poliesportiu municipal

Al carrer pompeu fabra amb c/urals, just al darrera del col.legi catalunya, hi ha un terreny destinat al futur pavelló poliesportiu municipal de mira-sol. Mai a engegat Mira-sol, Valldoreix, Can Matas, Vollpallres
el projecte tant de temps esperat i seria el moment de considerar de nou la construccio del poliesportiu del barri de mira.sol

Parc Empresial Sant Joan. o
Can Grells

Centre Social Sanitari per gent gran

Atenció pels nostres Avís, devant les enfermetats com l\'Atzheimer

Centre Social Sanitari per gent gran

Tota la ciutadania

Persones majors que no, volen marxar de la seva
ciutat i estar a prop de la família.

Entre sant cugat y mirasol

Arreglar puente que pasa por encima de la vía del tren de
cami de can gantxe

Me gustaría que arreglaran ya el puente que pasa por encima de la vía
del tren de camino de can gantxet. Esta totalmente agrietado y lleva
vallado muchos meses y dificulta mucho el paso de peatones y
bicicletas que ya de por sí al no estar regulado es muy difícil circular
siendo peatón y sobre todo yendo con niños. Las bicicletas van a gran
velocidad.

Me gustaría que arreglaran ya el puente que pasa por encima de la vía del tren de cami de can gantxet. Esta totalmente agrietado y lleva vallado muchos meses y
dificulta mucho el paso de peatones y bicicletas que ya de por sí al no estar regulado es muy difícil circular siendo peatón y sobre todo yendo con niños. Las
bicicletas van a gran velocidad.

Todos los vecinos y personas que circulan por
can gantxet

Rambla Baixador-Avinguda
Baixador

Conexió Avinguda Baixador-Rambla Baixador

La desconexió entre la Rambla i l'Avinguda fan que la zona de Mas
Gener quedi relativament aïllada de la zona central de Mira-sol si més
no per vianants i ciclistes, obligats a passar per aceres en mal estat o
per rotondes i vies amb uns quantitat de trànsit considerable. Aquesta
passarela conectaria Mas Gener en amdós sentits, afavorint tant a
residents de la banda oest en el seu camí cap a escoles o transport
public com a residents de la banda est en el seu camí de lleure cap a
Collserola.

Mitjançant una passarela es podrien unir l'avinguda i la rambla Baixador. Aquesta passarela hauria de ser de pas per vianants i bicicletes, de forma que es crearia
un eix lineal est/oest a Mirasol que enllaçant per exemple també pel carrer Mallorca, Menorca, Pamplona o Avinguda Madrid, permetria amb un carril bici creuar
tota la població de forma pràcticament lineal des de la plaça dels Pins fins l'estació de FFCC de Mirasol i d'allí fins pràcticament l'estació de Sant Cugat.

Tots els residents, que podrien creuar Mirasol
pràcticament en línia recte. S'enllaçarien
estructures importants com l'estació de Mirasol,
les escoles La Farga i Catalunya, el Casal de Mirasol i la zona de Mas Gener, i d'allí cap a
Collserola.

General

Rendes altes més impostos, rendes baixes menys impostos.

Menys impostos per a famílies que tenen algun membre amb alguna
discapacitat física o psíquica.

Demanem ajuts per aquelles famílies que tenim despeses econòmiques extraordinàries pel fet de tenir un membre amb discapacitat. Exemple l'IBI, per què
famílies nombroses paguen el 50% amb un renda altíssima? Justícia social.

Tota la ciutadania

En les diferents biblioteques

Ampliació horària biblioteca

utilització de biblioteca

Ampliar horari d'una de les biblioteques fins tard al vespre i als caps de setmana, quan la gent hi pot anar més.

Tota la ciutadania

Avinguda Cerdanyola

Carrer peatonal Avinguda Cerdanyola

Mobilitat del veïnat, activació comercial, reducció sorolls cotxes

Tan sols voldria que es considerés la possibilitat de fer de l'avinguda Cerdanyola un carrer peatonal que beneficiaria a molts veïns i l'activació dels comerços. És el Veïnat, comerços.
barri més poblat de StQgat i les voreres acostumen sempre a estar atapeïdes de gent. Gràcies per endavant.

Parc Central

Potenciar piscina parc central

Sport de competició per nens i joves Natació sincronitzada i waterpolo

Aprofitar ús de piscina del Parc Central. Hi ha mesos que està tancada. Potenciar per exemple natació sincronitzada, waterpolo (no hi ha equip a Sant Cugat) o
natació de competició.

nens i joves

General

Ciutat capdavantera

Ecologia i mirall pels joves i nens

Construir una ciutat exemple i capdavantera en temes ambientals i aprofitament energètic. Ser un pas endavant respecte les altres. Que Sant Cugat sigui
reconeguda per aquest tema.

Tota la ciutadania

Instalacions públiques

Potenciar un equip de waterpolo

sport d\'equip de competició

Potenciar un equip de waterpolo per nens, nenes i joves a Sant Cugat

nens i joves

Volpelleres

Recuperem el “Bosc de Volpelleres” com a nou parc urbà
d’inspiració natural de Sant Cugat

A Volpelleres, a diferència d’altres barris veïns, no disposem de gaires
zones verdes, però tenim un espai únic i natural, dins del nostre entorn
urbà, el “Bosc de Volpelleres”. Es tracta d’un espai natural, que hem de
preservar entre tots, conservant l’arbrat i vegetació existent, i que cal
mantenir net i segur, ja que és el pulmó del nostre barri. Però aquest
espai natural s’ha d’acabar d’integrar a la ciutat i a la vida del barri de
Volpelleres, a fi de donar resposta a aquesta demanda veïnal de més
espais verds, on poder relaxar-se i gaudir d’estones d’oci i esport a l’aire
lliure. Urbanísticament això ja és així, pel que tant sols cal materialitzarho. És per aquest motiu que des de l’Associació de Veïns del Barri de
Volpelleres demanem la transformació del Bosc de Volpelleres en un
“parc urbà d’inspiració natural”, que contribueixi a millorar la qualitat de
vida en el barri i de les persones que el facin servir, i que permeti la
realització d’activitats a l’aire lliure, que aportin cohesió social i unitat, i
enforteixin el sentit de pertinença a l\'entorn on estan ubicats.

A Sant Cugat disposem d'un espai natural, amb una superfície d’uns 64.506 metres quadrats, que hem de preservar entre tots, conservant l’arbrat i vegetació
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existent, i que cal mantenir net i segur, ja que és el pulmó del nostre barri, el "BOSC DE VOLPELLERES". Però aquest espai natural s’ha d’acabar d’integrar a la
ciutat de Sant Cugat i a la vida del barri de Volpelleres, a fi de donar resposta a aquesta demanda veïnal de més espais verds, on poder relaxar-se i gaudir
d’estones d’oci i esport a l’aire lliure. És per aquest motiu que des de l’Associació de Veïns del Barri de Volpelleres, demanem la transformació del Bosc de
Volpelleres en un “parc urbà d’inspiració natural”, que contribueixi a millorar la qualitat de vida en el barri i de les persones que el facin servir, i que permeti la
realització d’activitats a l’aire lliure, que aportin cohesió social i unitat, i enforteixin el sentit de pertinença a l'entorn on estan ubicats. Entrar en aquest nou parc
urbà natural de Volpelleres ha de ser, sense cap mena de dubte, una experiència saludable, física i emocionalment, que escolliran molts veïns i ciutadans de Sant
Cugat, per passejar, anar en bicicleta, fer running, ja sigui sols, en parella o amb la família; o per seure’s en un banc i llegir a la fresca, prendre alguna cosa al
“quiosc” del parc, o simplement respirar i omplir els pulmons d’oxigen i contemplar la natura, lluny del soroll i dels mals fums de l’asfalt de la ciutat, i a pocs metres
de les seves cases. Però també ha de permetre la realització d’activitats en grup, com ara organitzar un pícnic amb amics, jugar amb "tirolines", a jocs infantils, i
fer esport a l’aire lliure, ja sigui en espais oberts o circuits. Es tracta a la fi, de recuperar un entorn natural únic que tenim a Sant Cugat, dins del barri de
Volpelleres, que actualment està infrautilitzat i poc cuidat, per a integrar-lo a la ciutat i a la vida del barri de Volpelleres; en el que sigui possible triar entre diversos
espais i activitats, de forma que es satisfacin totes les necessitats dels habitants de Sant Cugat, sense haver de sortir de la ciutat. Amb l'adequació d'aquest espai
no hi ha dubte que millorarà la qualitat de vida de la Ciutat, en general, i dels veïns de Volpelleres, en particular.

Les Planes

Voreres

Necesitem voreres als carres de les Planes.

A molts carrers faltan voreres y es molt perillos anar amb nens petits pasant els cotxes molt aprop.

Tots els veis de les Planes. Principalment les
mares amb fills petits, com es el nostre cas.

Can Trabal i Eixample.

Camí escolar pel carrer Oceà Atlàntic i l\'arrabassada per les
escoles Avenç, Pi d\'en Xandri i ESADE CREAPOLIS

Els veïns del barri de Can Trabal que tenim fills a les escoles Avenç, Pi Caldria pensar un camí escolar peatonal i en bicicleta que conectés les escoles pel carrer Oceà Atlàntic a partir de la gran rotonda que hi ha planificada a
d'en Xandri i Esade CREAPOLIS hem de portar-los a l'escola en cotxe
l'Arrabassada davant de Can Vasconcel. Caldria afegir un carril bici desde la rotonda baixant per l'Arrabassada fins a Llaceres que permetria la connexió amb les
perquè no hi ha un pas segur a la carretera de l'Arrabassada. La sortida escoles amb bici o caminant .
en cotxe del carrer Oceà Atlàntic a l'Arrabassada és sempre perillosa tot
i els miralls per controlar els cotxes que venen de Barcelona.

Tots els veïns amb fills a les escoles Avenç, Pi
d'en Xandri i Esade CREAPOLIS del carrer Oceà
Atlàntic i adjacents al barri de Can Trabal. També
tots els veïns que vulguin anar a Sant CUGAT en
bicicleta o a peu baixant per l'Arrabassada que
ara es fa igualment amb un elevat risc d'accidents.

Depen del barri, potser a
prop dels contenidors. Un
bon lloc seria a un recó de la
plaça Onze de Setembre
(Av. Pla del Vinyet)

Compostadors públics a cada barri, com es poden veure a
ciutats alemanyes o suisses, per exemple

aprofitar les restes orgàniques (petits jardins, testos, restes alimentàries) Contenidors una mica més grans que els de recollida d'ecombraries, situats en punts de cada barri. Els veins aporten restes domèstics i dels seus jardins i
particulars de molts pisos i vivendes que disposen de plantes però no
n'obtenen compost per les seves plantes. El compostador és inodor, estalvia restes, transport... No és una despesa gran, amb manteniment mínim i retorn
d\'espai ni quantitat suficient de deixalla orgànica per fer ús d\'un
màxim.D
compostador domèstic
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Centre, Mirasol, Valldoreix

Potenciar circuit per caminar o còrrer entre centre de Sant
Cugat i el circuit dels Alous. Passar per estany Alous, torrent
dels Alous i Serra de Galliners

Potenciar i facilitar activitat fisica dels ciutadans

Veue possible circuit descrit: http://ca.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=11955340
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Parc Central. Carrer Esteve
Pila

Treure plataners més propers a les cases del carrer Esteva
Pila del Parc Central. Substituir per altres arbres que no
provoquin problemes de salut

Al.lergies als plataners i plaga d\'insectes que tenen les fulles (color
blanc)

El tema dels plataners porta molts problemes suficientment descrit. El seu brutal creixament a que les podes interanuals ni tant sols pal.liin el problema Dues
accions: Assegurar poda anual de forma radical per disminuir els problemes Segon, substitució progressiva dels arbres.

Veins i veines del carrer descrit

Eixample

Espai per a gossos

Espai per a gossos al parc de l\'Arboretum.

Existeixen actualment dos anomenats "pipicans" a Sant Cugat, però molts amos de gossos com jo, trobem insuficients els espais dedicats a aquests animals.
Queden molt lluny un de l'altre i com que el parc de l'Arborètum (darrere els cines) és tan ampli, demanem un troç per a nosaltres, ningú sortiría perjudicat, tot al
contrari, hi ha espai de sobres per tothom, i com que es troba al ben mig, sería molt adient. Moltes gràcies per llegir aquestes línees.

Amos d\'animals de companyía

General

Alberg

Serveis humans bàsics

I si fossi\'m pioners en obrir un dels millors albergs del país pels que no han tingut sort a la vida?.

Indigents

Barri de l'eixample, als
carrers de Sant Josep i
Santa Teresa, i les seves
travessies.

Pacificació del trànsit i millora de les voreres al barri de
l'eixample.

Voreres estretes i amb obstacles. Predomini de l'espai pels vehicles en
lloc dels vianants.

Proposo l'ampliació i millora de les voreres per al pas dels vianants al barri de l'eixample (com s'ha fet al carrer Sant Salvador). Actualment són molt estretes, amb Veïns del barri de l'eixample i altres persones que
manca de manteniment de l'enrajolat i plenes d'obstables (fanal, pals de telèfon...) que amb prou feines deixen passar una persona i resulta impossible caminar
utilitzin el barri.
amb un cotxet, cadira de rodes o simplement amb paraigües. Més enllà dels entrebancs, obliga a caminar per la calçada amb el consegüent perill. Caldria ampliarles, millorar el paviment i eliminar aquests elements. De manera complementària, es podrien moure els passos de vianants fins a la mateixa cantonada (ara són
més endins) per facilitar la continuïtat i primar el vianant sobre el vehicle. També fora convenient posar reductors de velocitats i, en general aquells elements que
ajudin a dissuadir el trànsit que no sigui de proximitat, per tal de pacificar el trànsit i donar prioritat als vianants per sobre dels vehicles. L'objectiu final seria que el
trànsit fos només de veïns (els de pas farien servir les vies més ràpides del perímetre), que es redueixi el soroll, la contaminació i el risc d\'atropellament i que les
persones a peu siguin els protagonistes de la mobilitat en aquesta zona.

Carretera de l\'Arrabassada

Control i dissuassió de les carreres de motos a l\'Arrabassada.

Perill d\'accident i soroll produïts per les motos a la carretera de
l\'Arrabassada

Es prou coneguda l'afició que tenen alguns motoristes a circular a tota velocitat per l'Arrabassada amb motos molt sorolloses. Ben recentment hi va haver un
accident greu al davant de l'antic Casino i són freqüents les topades menys importants. A més, el soroll que provoquen aquestes motos excedeix sobradament el
que es pot admetre al bell d'un Parc Natural com és Collserola. El seu impacte sònic es pot sentir des de ben lluny (de Can Gordi, per posar un exemple) i és una
pertorbació in tolerable per gaudir del silenci i la tranquil·litat de Collserola. Tot i que la policia de trànsit té competències en aquest àmbit (i de fet realitzen
controls esporàdics, i insuficients) la policia local també pot controlar-ho i ajudar a eradicar aquesta problemàtica. Un control del soroll dels tubs d\'escapament
seria més que suficient per dissuadir aquest col·lectiu de continuar amb aquest entreteniment tan perillós. Cal dir que sóc un defensor de la moto com a mitjà de
transport i que sort en tenim de la quantita de persones que l'utilitzen en comptes del cotxe.

Veïns del barri, persones que utilitzen
l\'Arrabassada.

Qualsevol espai natural dels
entorns de Sant Cugat.

Potenciar la implicació dels veïns en la conservació dels
espais naturals dels entorns de Sant Cugat.

Deixadesa, incivisme en espais rurals dels voltants de Sant Cugat.

Sant Cugat està envoltat d'espais rurals o naturals, que són un dels màxims actius que té el municipi i un element que contribueix a la qualitat de vida dels
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ciutadans. Tanmateix, aquests espais, a diferència dels espais verds pròpiament urbans, no acostumen a tenir una gestió que asseguri la seva conservació i el seu
gaudi per part dels ciutadans. Solen ser espais privats, però tradicionalment de gran ús per part dels veïns. Estem parlant dels voltants de la Torre Negra, de Can
Bell, de Can Graells o de Can Codonyer, per posar només alguns exemple. Són espais de gran bellesa i molt apreciats pels santcugatens, però la presència de
brutícia, defecacions de gossos o usos indeguts (pas de bicicletes pertot arreu, caça amb gossos...) degrada aquests indrets i impedeix el gaudi per part de les
persones. Resulta molt complicat destinar recursos a vigilar i gestionar aquests espais de vora de ciutat, tan complexo. Per això, la proposta seria incentivar la
participació i implicació dels veïns, que es fessin seus aquests espais, organitzant activitats amb el suport de l'Ajuntament. Un exemple d'això ja existeix a Sant
Cugat i és el Bosc Literari de la Serreta, on s'ha aconseguir recuperar un espai degradat.

Passeig gaudi

Volem un parc en condicions al passeig gaudi / parc del
arboretum

Volem un parc en condicions al passeig gaudi / parc del arboretum. Hi
ha molt d\'espai mal aprofitat a la zona I els infants en podrien gaudir

Volem un parc en condicions al passeig gaudi / parc del arboretum

Nens de la zona

Passeig gaudi

Volem un parc en condicions al passeig gaudi / parc del
arboretum

Espai ludic per a infants

Volem un parc en condicions al passeig gaudi / parc del arboretum. Es una zona amb molt d\'espai poc aprofitat I al petit parc q hi havia al costat de la biblioteca
cada cop hi falten mes accessoris I els que hi ha están en molt mal estat.

Nens

Parque entre Av. Cedanyola,
Borrell, Valles, Celler.

Recuperación adecuación del parque EL CAMPITO ( Borrell,
Valles )

La necesidad de que el parque tenga mejor uso por el vecindario.

Como vecino y con conocimiento del uso del parque, propongo que se le modernice, pues es el único parque que no sé a invertido nada desde su creación ( sobre Barrio de Av. Cerdanyola, Valles, Anónima, Pl.
todo juegos infantiles ) retirar la pérgola por el peligro que conlleva, ( los jóvenes se suben a ella, hace de barrera arquitectónica con el barrio, y lo más grave sirve Coll, Celler.
por su cubrimiento como consentracion de juventud para hacer BOTELLON,VENTA DE DROGA, reunión de grupos marginales etc, etc. ) de echo tengo
conocimiento de que ahí algún estudio sobre esto. Este barrio lo agradecería mucho y Sant Cugat en su conjunto también, pues es una de las entradas a el, no
sólo es pueblo los barrios nuevos y el centro histórico. AATT: un vecino orgulloso de Sant Cugat que a colaborado mucho en su imagen y que espera que esta
sugerencia no caiga en saco roto.

No solo los jardines en los
que se podría duplicar la
densidad sino todo el ámbito
municipal como los laterales
de las carreteras de acceso,
los laterales de las
autopistas a su paso por el
municipio

SC La ciudad mas VERDE de España

Arboles secos o cortados y sin replantar, zonas mejoradas sin ninguna
duda pero donde se podría conseguir una densidad de vegetación muy
superior y que marcara una diferencia

Leo en la Vanguardia del 2014 que el objetivo era un árbol por cada 1.09 habitantes con un total de 80.900 árboles. Hoy ya somos 87.118 habitantes por lo que,
sin conocer las actuaciones desde entonces, nos faltarían 6.200 qué según el coste de la publicación serían unos 460.000€. El doble que el límite de 270.000€.
Sin embargo se podría intentar reducir a la vez que involucrar a los vecinos con ideas como la de repartir semilla para que la gente las plante y cuide en casa 1
año, que las personas pudieras sponsorizar dando su nombre a un árbol,.. En cuanto al objetivo de ser la ciudad más verde de España deberíamos competir con
Vitoria Gasteiz con 1.03 árboles por habitante. incluyo un link al plan que he encontrado en internet http://www.vitoriagasteiz.org/wb021/http/contenidosEstaticos/adjuntos/es/72/64/47264.pdf

Mirasol

Paviments dels parcs i columpis segurs per els nostres fills.

Algunos parques donde juegan nuestros hijos tienen un pavimento muy Se conseguirían bosques más limpios con menor riesgo de incendios. -Seguridad en los juegos de nuestros hijos.
poco adecuado, ya que en caso de caída se pueden hacer mal. Con la
madera muerta y triturada de nuestros bosques se podría rellenar el
pavimento de los parques y columpios y esto los haría mucho más
seguros. -Se conseguirían bosques más limpios con menor riesgo de
incendio. -Seguridad para nuestros hijos haciendo una base más blanda
que amortigua el golpe en caso de caida.

Families de Sant Cugat

Estació

Fumigar carrer andana

Solucionar el problema de formigues del carrer andana

En aparcar al carrer andana,moltes vegades trobem formigues a dins del cotxe.
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Can Magí - Sant Francesc

Carrers per a les persones.

Vull les voreres en bones condicions per als vianants, netes i sense
obstacles.

Facilitar l'espai necessari per a poder caminar sense entrebancs ni obstacles per les voreres (fanals, pals de la llum, mobiliari urbà, voreres malmeses, abús de
taules de bars i restaurants, ...), tenint en compte la mobilitat dels discapacitats, la gent gran, cotxes d'infants, carros de la compra, etc. Un millor control de la
brutícia amb més vigilància, educació dels escolars, informació a domicili i taxes als usuaris de gossos en concepte de neteja i aplicació de mesures
sancionadores per mal ús dels contenidors de deixalles i la no recollida d'excrements,
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Ctra Vallvidrera 41.468946 /
2.070010

Pas de vianants Carretera Vallvidrera

Seguretat

Ens agradaria poder creuar el pas de vianants Carretera Vallvidrera (sobre tren S. Cugat / Mirasol) amb seguretat. Proposo un pas de vianants elevats perquè els
Vianants de la zona
cotxes redueixin velocitat. En aquest tram, entre les dues rotondes escola Arquitectes / Arxiu, els cotxes van amb excés de velocitat. També podrien plantar arbres
i tanques a la zona entre la rotonda E. Arquitectes i aquest pas de vianants ..... sembla que es canviï de municipi. També que se solucioni el pas de vianants per
creuar la via del tren (en front del carrer Ferran Soldavila) bloquejat des de fa temps.

C/ Colonia Oller

C/ Colonia Oller

Tenir un carrer com els demes

Ens agradaria poder tenir un carrer com la resta a Sant Cugat, pavimentada, que la il·luminació d'algunes fanals no sigui un cable vist des d'un pal al fanal (amb el C/ Colonia Oller
perill que representa), amb voreres

General

Anar a peu fins a rubí passant pel centre comercial

Poder anar caminant des del centre de sant cugat fins a rubí amb
voreres, zones o passos per a vianants

Poder anar caminant des del centre de Sant Cugat fins a la zona de l'institut Leonardo da Vinci i el centre comercial amb un mínim de seguretat. La meva
proposta seria fer un passeig o via igual que la que ja uneix Sant Cugat i Cerdanyola. Fer una via o un passeg per poder anar fins a Rubí.
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General

Bancs als parcs

Poder seure en els parcs infantils

Posar bancs per seure en els parcs infantils ja que en molts parcs no n\'hi ha o son insuficients. També es podrien arreglar i fer manteniment dels pocs que hi ha i
estan en males condicions.

Mares embarçades i familiars dels infants que
jugen a les instal·lacions dels parcs

Can Cortés

Can Cortés existeix!!

Millora de les voreres de tota la zona propera a Can Cortés per poder
passejar amb un cotxet de nen petit, fer un parc infantil en la mateixa
zona i si us plau, un bus de barri per poder anar als ferrocarrils sense
estar pendents dels cotxes i poder contribuir al manteniment del medi
ambient.

Agrairia, dediquèssin pressupost a la millora de la zona pròxima al restaurant can cortés, perquè ens trobem amb una situació lamentable. Les mares amb nens
Infantil, mares amb nens petits i gent gran
petits, no podem passejar pels carrers perque les voreres estan en pèssim estat, no dispossem d'un parc infantil pròxim on estar amb els nostres fills i no tenim un
bus de barri que ens apropi als ferrocarrils de la generalitat (baixador de vallvidrera) que tingui horaris racionals. Si us plau, tinguin en conte aqeusta petició,
perquè és urgent que es facin les millores el més aviat possible, portem molt temps així, ja hem fet reclamacions a l'ajuntament i encara no s'ha actuat. Moltes
gràcies.

Parc central, i d\'altres

Plataners

Molesties multiples

Treure els plataners
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Comercios de los grandes
ejes comerciales de la
ciudad (zona monestir, zona
estación FFCC, C/ Sta
Maria, zonas peatonales en
general)

Comercio accesible

Mejorar la accesibilidad en los comercios de sant cugat

Siendo parapléjica desde hace 15 años -y viviendo en Sant Cugat aún más tiempo- he de decir que sí he percibido un cambio generalizado en la accesibilidad de
la ciudad, sobre todo, en cuanto a eliminación de bordillos y aparcamientos (aunque el visto bueno del técnico encargado de la accesibilidad y de otorgar licencias
debería revisar muchos lugares en los que ha colgado alegremente el cartel de \"accesible\"...) Sin embargo, todavía queda mucho por hacer en los comercios, en
los que tan sólo un simple escalón me impide la entrada. Ello conlleva que, no sólo se me esté negando el acceso, sino una pérdida de clientela a los
comerciantes que, muchos de ellos, no perciben la accesibilidad como una necesidad y mejora global, social y económica (que además revierte en ellos mismos).
Le mejora de los accesos de los comercios de los grandes ejes comerciales sería para mi, actualmente, una de las necesidades más importantes a abordar en la
actualidad en St. Cugat. Recordarles que los escalones no sólo son discriminatorios para las personas con movilidad reducida, sino que su erradicación también
es útil para muchas otras personas sin ningún tipo de discapacidad. Inviertan dinero en ello.

Personas con discapacidades físicas, personas
en estados temporales de movilidad reducida
(lesión, embarazo..), personas que empujan
carritos o coches de bebés, personas mayores

És una instal·lació que ja
existeix, per tant la despesa
seria per adaptar les
instal·lacions i per a personal.

Ús de la piscina del Parc Central.

Només està pensada per ús familiar en èpoques no escolars.

M'agradaria que fos una piscina oberta tot l'any, d'ús municipal. En època no escolar, m'agradaria que estigués oberta només per a nadadors a primera hora i
última hora del dia per compaginar-ho amb l'ús més familiar que té durant el dia.

Esportistes i tothom en general. Promoció de
l\'esport per a tothom.

Totes les parades, o les més
importants, d'autobus.

Transport públic

Saber quan vindrà el teu bus.

Volem pantalles a les parades d'autobus on aparegui el que trigarà el següent bus de cada linia, o bé una aplicació per telèfons intel•ligents.
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Volpelleres

Adequació bosc de Volpelleres

Adequació de bosc de Volpelleres

Adequació i manteniment de bosc de Volpelleres com a parc urbà amb la instal.lació de zones de joc per a infants i taules i bancs a on descansar. Potser
instal.lació d'un bar/quiosc. Arranjamemt i manteniment de tot l'entorn i del camina i recorreguts de bosc, amb possibilitat d\'arranjar una part per a
cotxets/persones amb mobilitat reduïda.

Nens, esportistes, persones grans de tot Sant
Cugat

CEIP Turo Can Mates, calle
Josep Irla

Contribuye con tu municipio, y con el planeta, contra el
cambio climático usa fluorescentes y bombillas con
tecnología LED.

Disminuir la contaminación medioambiental, disminuir el gasto
presupuestario de la partida asignada al pago de servicio de suministro
eléctrico en las instalaciones educativas del municipio de Sant Cugat
del Valles.

La propuesta consta de 3 Fases; la Primera, consiste en realizar un Análisis-Estudio de la situación Actual; la Segunda, realizar la sustitución por los nuevos
fluorescentes de LED de los que se determine en el estudio; y la Tercera, publicitar los resultados obtenidos y los beneficios económicos, sociales y
medioambientales que se han obtenido con la puesta en marcha de la propuesta. La propuesta consistiría en las citadas Tres Fases, la Primera: un análisisestudio de las luminarias de fluorescencia existentes en el CEIP Turo Can Mates, en la cual se pretenden cumplir con una serie de objetivos iniciales de la
propuesta, el primero de ellos que nos permita determinar el número de fluorescentes que se deben sustituir, así como las especificaciones técnicas de los
mismos, el siguiente objetivo se centraría en determinar las mejores opciones de fluorescentes LED que podrían sustituir a las existentes de acuerdo con las
características técnicas de la instalación actual. El tercer objetivo de esta primera fase consistirá en la recolección de la información de los datos de consumo del
último año en el citado centro (Kwh consumidos mensualmente, Potencia contratada, coste del servicio mensual, entre otros). Con la finalidad de realizar un
estudio comparativo al final de la propuesta que permita indicar los resultados obtenidos. La segunda fase, consistirá en llevar a cabo el reemplazo de los
fluorescentes que existen en la actualidad por los Tubos de LED que se seleccionaran de acuerdo con el estudio realizado en la fase descrita con anterioridad. La
tercera y última fase de la propuesta, consiste en trasladar a la comunidad educativa y familias del CEIP y del municipio las valoraciones finales de la propuesta,
en la cual una vez realizado el estudio y seguimiento de los datos que se han obtenido y que vendrán a determinar el beneficio medioambiental y económico que
aporta el desarrollo de dicha propuesta. Una vez llevada a cabo la sustitución de todas las luminarias de la propuesta, se realizara un seguimiento y recolección de
nuevos datos igual que se realizo en la fase primera, con el objetivo de llevar a cabo un estudio comparativo del consumo y costes del servicio antes y después de
la sustitución, así como de las variables medioambientales citadas en la primera fase, el cual se haga público en las instalaciones del centro, de forma que las
familias del centro pueda visualizar las ventajas económicas, así como los beneficios medioambientales que se logran con el desarrollo de la presente propuesta.
En el estudio comparativo se especificaran la disminución de consumo en Kwh conseguido, la disminución de emisiones de CO2, la disminución del uso de
mercurio que se utiliza para la elaboración de fluorescentes tradicionales, y el ahorro mensual en coste de suministro que aporta el cambio a la tecnología LED de
la iluminación del CEIP, así como la cantidad de mercurio que se ha evitado poner en el ambiente.

Ámbito Económico: Residentes del Municipio
Sant Cugat del Valles. Ámbito Social y medio
ambiental: Residentes del Municipio Sant Cugat
del Valles, residentes en municipios de la
comarca, familias de alumnos del centro
educativo C.E.I.P Turo Can Mates, trabajadores
del centro, entre otros.

Des de Sant Cugat a
Valldoreix

Carril bici de Sant Cugat a Valldoreix

Carril bici que uneix Sant Cugst amb Valldoreix

Amb el bon temps m'agradaria anar a la feina amb bici. Però la realitat pràctica fa molt perillós anar a Valldoreix amb bici. Si hi vaig pel camp de Golf, quan
Els que treballem a Valldoreix i visquem a Sant
s'acaba el passeig he d'agafar la carretera pel carrer Villà i és força perillós pels ciclistes. No hi ha camí particular, sender per arribar a Valldoreix des de Sant
Cugat
Cugat i sembla que no tenim cultura ecològica ni medi ambiental. A més de contribuir a fer de Sant Cugat una ciutat més neta sense contaminació. Però un carril
bici que uneix Sant Cugat amb Valldoreix els fa igual. Doncs, demano un carril bici per les raons abans exposades.

El màxim possible segons
pressupost.

Rètols identificació arbres.

Millorar els coneixements i la cultura.

Posar rètols sota d´alguns arbres, amb el nom, similars als que hi a Barcelona.

Tota la ciutadania

Rodalies, clubs esportius,
setball, ctnsc, junior

Mes mobilitat sostenible per tots

Acces al ctnsc amb bicicleta per a tots

Voldria que els meus fills es puguessin desplaçar pel poble amb bici, tan si van al cole, l'institut, zones esportives,..ara per ara, no és suficient. Si això pogués ser,
em permetria moure'm amb bicicleta per anar a la feina, de tal manera que seria un cotxe menys contaminant l'ambient, menys nervis, més salut. Estic segura
que com nosaltres, hi han més famílies a Sant Cugat que ho voldrien, per tranquilitat, per salut, per dins i per fòra.

Familiar, infantil, juvenil

Zona centre comercial i
institut leonardo

Vorera fins al centre comercial

Accés per minusvalids i cotxets del Institut Leonardo fins al centre
comercial

Des que vaig tenir el meu fill no m'havia donat compte que l'accés des del barri de can Mates fins al centre comercial de sant cugat és molt dolent. Aquest últim
Tota la ciutadania
any s'ha abançat molt amb el carril bici, però continua estar incomunicat per cotxets i persones amb mobilitat reduida. Quant vaig en cotxe veig gent que baixa del
autobús davant del Institut amb cotxets i que creua, la gent es troba sobtada en veure unes escales i que no pot fer res. Ha de caminar amb el risc dels cotxes que
passen molt rapid per aquesta zona, i haber de creur una iterseccó perillosa sense pas de vianants. Estaria bé poder fer una borera per davant del garden navarro
o una rampa al costat de les escales de fusta. Aquesta altre banda (la zona el centre comercial) estaria bé fer un mantement a la vorera ja que es inpracticable, la
gent ha de passar per la carretera.

Centre i Mirasol.

Carril bici a Rubí.

Seguretat vial per vianants i ciclistes entre Rubí i Sant Cugat

Carril bici a Rubí

Tota la ciutadania

General

Vull una radio en Angles.

Internacionalizació. Escolta una emisora catalana íntegrament en
angles. Poder practicar l\'escolta en angles.

Engliscugat.cat Necessitem una radio integrament en angles. Estem lidiant per una catalunya independent, internacional, oberta al mon, pero aixo si, cap radio en
angles. Son una ciutat amb un alt nivell cultural, amb un alt nivell d'innovacio, amb un alt nombre de ciutadants extrangers. Podríem tenir una radio de llengua
anglesa amb comunicadors natius, amb un programa de noticies ampliament internacional i poder veure els aconteixaments polítics, económics, socials, etc. des
de molts punt de vista. Una radio on molts ciutadants extrangers trobarien un punt de apropament i un canal on poder fer sentir la mostrar identitat catalana d'una
forma diferent. Es podrien utilitzar recursos actuals de la radio de Sant cugat. Es podrien fer estatges d\'estudiants de periodisme de diferents paisos. Es podríen
fer concursos per nens, etc.. Trobo que ni han molts aventatges i no entenc com encara no existeix una radio catalana en angles.

Extrangers, catalans, ciutadants, estudiants.
Ciudad innovadora.

Mirasol, Can Mates

Cami escolar

Acondicionar els camins escolars, en particular el que passa per davant
l\'escola d\'arquitectura i per la rotonda c/vallseca cantonada ctra
vallvidrera.

Caldria urbanitzar el carrer, crear un carril bici, posar baranes de protecció a la zona de la rotonda ( és una zona molt transitada i sobretot a les hores punta on
conflueixen vehicles i peatons), crear pasos de peatons, i reorganitzar l'aparcament.

Pares i escolars ciutat d'alba i en general els
veins de can mates que seguim aquesta ruta per
baixar al centre de sant cugat caminant.

General

Millora de la mobilitat en bus urbà

Millorar la mobilitat en autobús urbà per Sant Cugat del Vallès

Les línies d'autobús urbà de Sant Cugat fan rutes molt diverses però no cobreixen suficientment les necessitats de la població. Fa falta racionalitzar les rutes
Tota la ciutadania
doncs molts cops tens la sensació que l'autobús et "passeja" per la ciutat fent-te donar voltes per arribar a on tu vas. I alhora hi ha llocs on no pots anar amb bus o
a on per a fer-ho has de canviar de línia amb el conseqüent temps d'espera. També seria bo que es poguessin oferir uns horaris adequats a la demanda en
comptes dels horaris actuals on moltes línies amb horari sempre regular. I, finalment, faria falta que les pantalles informatives funcionessin sempre i totes!

Vullpalleres, Turo de Can
Mates Zona de la perifèria
del municipi

Pistes per a la pràctica d\'esports urbans
(Skate,Bmx,Roller,Scooter)

Necessitat de tenir unes pistes en condicions, ja que l\'actual es queda Zona 1: Vinculada a la pràctica de les diferents disciplines de l'Skate, Bmx, Roller i Scooter. Eix central de les instal·lacions, on els usuaris puguin millorar i
petita i no compleix els mínims per poder organitzar esdeveniments. Cal practicar des de nivells d'iniciació fins a nivells avançats. Requisits primordials per aquesta zona: Street, bowl i Rampes dissenyades de manera orgànica per
una nova pista més gran i polivalent
optimitzar els espais (disseny i funcionalitat) Zona 2: Lliure d'elements, on es pot donar cabuda a altres activitats de caire més artístic i cultural, vinculades i/o
pròximes a aquest col·lectiu...Trobades i ballades de Hip hop, trobades musicals i concerts, exposicions/street art, performance i concursos. La intenció, és
dissenyar un espai on els joves de Sant Cugat se sentin identificats i d'aquesta manera descongestionar la zona centre de Sant Cugat. Allà es poden organitzar
campionats i trobades amb diferents formats (foodtruck, matinals esportives, etc) Aquests esdeveniments es poden coorganitzar amb entitats locals que vulguin
participar.

Infants entre 6 i 12 anys, joves de 12 a 18 anys i
tot el col·lectiu de joves que practiquen algun
d\'aquests esports, com aquells que en podrien
gaudir de manera proactiva o passiva tota la gent
que practica aquests esports i aquells que ho
faran en un futur. Tambe altres col.lectius ja que
la proposta es crear un lloc polivalent. en general
crec que hi guanyaria tothom.

Avda. Can Ganxet

Barrera acústica FFCC

Instalación de barrera acústica en tramo de Avda. Can Ganxet hasta
estación Mirasol

Me gustaría que se valorara la posibilidad de instalar pantallas de insonorización en el tramo que va desde el inicio de Avda. Can Ganxet hasta la estación de
Mirasol. Actualmente sólo hay una reja protectora de acceso y sobre todo en verano, cuando abrimos puertas y ventanas, se hace difícil hasta oir el televisor al
paso de los trenes. Mejoraría la calidad de vida de los vecinos cuyas viviendas dan a la via del tren, sobre todo las noches de verano.

Todos los vecinos de Avda. Can Ganxet

Mirasol

Parc infantil de 0-3 anys

Els pares i mares amb nadons q no han fet 3 anys aprofitarirm molt un
parc pensat per la estimulacio sensorial i motriu pq quan son tant petits
es mengen la sorra i la Gespa i rls parcs q hi ha no permeten q es
belluguin amb llibertat pq no estan adaptats per a ells

Espai a laire lliure amb un terra de goma o semblant amb materials q puguin fer servir els nadons, els q van a quatre grapes,.. Diferents
textures,sons,campanetes,musica. On Puguin desenvolupar la psicomotricitat sense perills i exprrimentar per ells mateixos sense perills, q puguin posar.se de
peu,...materials q no trnguin manteniment

Nens i nenes de 0-3 anys

General

Manteniment de parcs

Seguretat del nens

Revisió periòdica dels jocs per a nens i nadons del parcs de tota la ciutat, per tal de garantir que estiguin en bon estat i la seguretat dels infants.

Nadons, nens i pares

Zona centre.

Canvi de ruta dels autobusos a l\'estació de Sant Cugat.

Evitar que els autobusos passin per la zona de vianants.

Canviar el recorregut dels autobusos a l'estació FGC de Sant Cugat per tal que no creuin la plaça Lluís Millet. Aquesta és una zona amb molt de trànsit de
persones i terrasses de bars. Els autobusos podrien passar pel túnel i parar abans i desprès del túnel, o bé passar per darrera de l'estació com van fer durant una
temporada, evitant el perill que pot suposar pels vianants.

Tots els ciutadans que passen per la plaça Lluís
Millet.

General

Paviment de carrers de vianants

Adaptabilitat de la ciutat i fer-la més accessible.

Deixar de pavimentar carrers amb llambordes com les dels carrers Santa Maria, Xerric o plaça Barcelona. La combinació amb les rajoles planes queda molt bé
però són una incomoditat per la gent gran, gent amb bastó, cotxets de nens, cadires de rodes, etc. No proposo cap canvi del paviment actual, no fer cap despesa
innecessària, però si tenir-ho en compte en futurs manteniments de carrers.

Vianants amb dificultats de mobilitat.

Serra

Informem de Collserola

Informrar sobre la serra

Posar una caseta d\' informació amb gent presencial els cap de setmana a la zona abans d' arribar al Pi d' en Xandri. S'ubicaria just passat el forat d\' en Bocàs.
Serviria per informar de la serra, itineraris, consells etc

Tota la població que estimi Collserola i li agrada el
senderisme les rutes amb bici

No crec que hagin opcions a
altres districtes.

Aparcament al eixample sud.

Falta d´aparcament al carrer des de fa uns anys al barri del eixample
sud.

Des de la implantació al nostre barri de la escola de negocis ESADE, i donat que l´aparcament allá es de pagament, els alumnes, treballadors del complexe,
Els veïns d´aquesta zona.
clients d´empreses allá establertes, etc. venen a aparcar al nostre barri per estalviar-se la despesa. Els veïns del barri, visites, treballadors de empreses de serveis,
repartidors i altres tenen problemes seriosos d´aparcament, al contrari al que passaba abans de tenir ESADE al costat (el regidor ens va dir a una reunió fa uns 3
anys que teniem un excés d´unes 600 plaçes). El que proposo es que l´Ajuntament negocii amb ESADE el tema del aparcament per abaratir molt, ó millor
eliminar, el cost als usuaris d´aquesta escola, perque no sembla just que els veïns perdem una ventatja que hem tingut molt anys perque ESADE faci més negoci.
Grácies

Al llac de Volpelleres, a Via
Augusta amb Avinguda
Europa.

Pla de xoc per l\'acondicionament i disseny d\'un parc al llac
del costat de l\'Eroski

El llac que hi ha a la Via Augusta amb Avinguda Europa està molt
deixat i brut. És necessari dissenyar un pla per tal d\'acondicionar-lo y
donar-li ús com han fet els amics de Santa Perpètua de Mogoda.

El cap de setmana passat vaig anar a Santa Perpètua de Mogoda a visitar el seu nou Parc Central i vaig quedar meravellat amb el projecte d'acondicionament de
la zona del llac. Vaig sentir que a Sant Cugat hem de fer el mateix per tal de tenir una zona d'esbarjo neta i que tingui una utilitat. Al de Santa Perpètua han fet un
mecanisme per tal de practicar el kite surf i crec que al nostre podem fer una cosa similar. A més, ho han complementat amb un cirquit d'educació vial, una
escola de reciclatge, zones infantils de qualitat, un amfiteatre, un petit bar amb terrassa i moltes zones verdes.

Tota la ciutadania

Avda lluis Companys nº11

Soterrament contenidors Lluis Companys

Olors i salubritat pública

Per la present proposem, que igual que s'ha fet en diversos punts del municipi que són especialment transitats. es procedeixi al soterrament dels contenidors de
l'Avda Lluis Companys, a l'alçada del núm 11. Aquesta via que constitueix un eix central del municipi i un dels carrers més transitats de Sant cugat encara té els
contenidors a peu de carrer amb els problemes de salubritat i olors que això provoca. Donada la importancia del carrer on es troben s'interessa el seu soterrament.

Veïns de l\'avda Lluis Companys.

Barri del Monestir

Suprimir les zones blaves

Zones blaves d'aparcament

M'agradaría que es suprimeixin les zones de estacionamient limitat (zones blaves) i si potser fa falta, canviar-la per zona verdad.

Veíns del barri del Monestir

General

Millora del mobiliari urbà a places, parcs i espais verds

Es vol cobrir una necessitat de fer més vida més enllà de les parets de
les cases. Ajudar al ciutadà amb més mobiliari urbà per seure, menjar,
llençar deixalles.

Al Parc de Ramón Barnils es van posar un parell de taules amb bancs per poder seure i dinar, per exemple. Estaria bé expandir aquesta experiència a tot el
Tota la ciutadania
municipi d\'una manera més ampliada. Que a tots els parcs hi hagin habilitats taules fixes i bancs, bancs amb tauletes, papereres a prop, fins i tot llums led que
permetin fer-les servir al vespres els estius. Cal aprofitar les hores de sol que tenim i fomentar que la la gent pugui seure a un banc a la Rambla del celler a menjar
un entrepà amb una tauleta auxiliar.

A tots els districtes.
L'entrada i sortitda +
desplaçaments interns per
Sant Cugat centre serien
àmbits prioritaris i pioners
donat que molts
sancugatencs s'hi desplacen
molt sovint.

Foment de la mobilitat sostenible - Implantació d\'una
autèntica xarxa de carril bici a Sant Cugat i impuls de l\'ús de
la bici a Sant Cugat.

Facilitar la mobilitat sostenible de la ciutadania

Implantació d'una autèntica xarxa de carril bici a Sant Cugat i potenciar i facilitar l'ús de la bici entre tota la ciutadania. Cal facilitar l'ús de la bici, no només per
l'oci sinó tamé per anar a la feina, a les estacions de transport públic tren-bus, als centres educatius, culturals, comercials, etc.

General

Companyia de 4 potes per a la Gent Gran

Donar alegria i responsabilitat a molta de la gent gran del poble, aixi
la meva idea, i donat que soc una enamorada dels animals, amb 2 adoptats a casa, es poder donar sortida a molts dels animals que tenim a les diferentes
Gent Gran Protectores animals
com donar sortida a molts dels gats i gossos que tenim a les protectores protectores de catalunya, depenent de les seva personalitat, tamany, etc. i amb una feina previa important, ajudant a molta de la gent gran que viu sola, o sense la
companyia i/o afecte que, per l'edat, solen perdre per part dels familiars. Crec realment que un animal dona vida a una casa, aixii com obligacions, que en el cas
de catalunya.
de la gent gran, es tant important per evitar que es tanquin a casa. Es treballaria amb un determinat tipo de gat o gos que s'adaptes als avis que es puguesin
apuntar a aquest tipu d' iniciativa..... Es farian visitras previas per veure com s' adapten tant l'avi como el gat/Gos. S' hauria de muntar un equip de treball per
donar soport a les llars que adoptesin l' animal, per fer seguiment, per portarlos al veterinari si no poguesin anar hi..etc... Tinc molt clar el projecte.... si fos
interesant per l'Ajuntament, faria una proposta en ferm, per treballar conjuntament amb l' ajuntament, protectores , aixi com a veterinaris , etc

General

Lavabos públics a Sant Cugat

impedir que els adults i/o nens/es orinen a la via pública

Construir lavabos públics per homes i dones previ estudi d'ubicació a la ciutat. Tenir en compte parcs infantis de molt aforament com ara el del Parc Central.
Plantejar 10 o 20 cèntims per utilitzar-ho.

Tota la ciutadania

Totes les parades de busos
de Sant Cugat, Mira-sol, la
Floresta, Valldoreix i
Volpelleres.

És necessària una actualització del servei d\'autobusos

Saber la freqüència real dels busos. Aumentar la seva freqüència
facilitarà la planificació i utilització del servei.

Una actualització de totes les parades de busos (algunes ja ho estan, però la gran majoria no) ajudaria molt a la planificació del ciutadà. En aquesta actualització
podria haver un panell on posés quants minuts falten per a que arribi el bus. Actualitzar la plantilla d'autobusos tampoc estaria malament: sovint s'espatllen i
retrassen encara més la freqüència, que ja de per sí és escassa sent de cada 30 minuts.

Tota la ciutadania

Habilitar espai al voltant de
l'estació de Sant Joan seria
ideal. Sinó l'espai al voltant
d'alguna estació on fos
possible fer-ho.

Estacionament vehicle a prop estacions FGC

Poder aparcar el cotxe al matí per agafar els FGC

Baixo cada dia des de St Cugat amb el Ferrocarils de la Generalitat fins a Barcelona. Deixo el cotxe a prop de l'estació (quina sigui) perquè quan torno recullo els
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meus fills a l'escola. Cada dia intento deixar el cotxe al descampat que hi ha davant de l'estació de St Joan però hi trobo aquest seguit de problemes: 1.- M'hi deixo
cada dia mig cotxe perquè el descampat es troba en un estat pèssim, ple de bassals, esvoranys i que la gent deixa el cotxe on pot i a vegades és un autèntic
drama entrar i sortir. 2.- A les 8:45 ja no hi ha lloc ni allà, ni per suposat a l'espai habilitat al voltant de l'estació. Degut a tot això, vaig intentar aparcar al voltant de
l'estació de Valldoreix...Impossible!!!! I m'en vaig anar encarà més enllà....a La Floresta. Per a mi cap problema....El disgust va ser quan a sobre em van posar
una multa de CENT EUROS!!!!! perquè ara aquell espai només és per a usuaris del CAP i del Centre Cívic!!!! Que, tot sigui dit, volia reclamar perquè entre altres
coses suposo que l'agent que em va multar no sabia si jo estava al CAP o al Centre Cívic..... Ja que baixo cada dia en transport públic voldria poder aparcar a
prop d'alguna de les estacions de la Ciutat.

Més enllà del Centre Borja i
rodalies del ESADE.

Festes fora del centre del poble

Escapem del sorolls, els cuets i la música a tota pastilla. Fora decibelis
del centre del poble.

Proposo que les festes populars es facin cap a les zones verdes de prop del ESADE i no al centre del poble, on hi estem tips de sorolls, focs artificials, i música a
tota pastilla que duren dies des.de bon matí fins a ben tard per lesi nits.

General

Punts de publicitat i propostes

No existeixen suficients punts per penjar cartells

Per ordenança municipal, està prohibit enganxar cartells pel carrer. Això resulta un considerable bloqueig per a tots els emprenedors que necessiten anunciar les
Tothom que publiciti les seves activitats
seves propostes i activitats. L'òrgan de l'ajuntament ja disposeu d'aquests punts, molts visibles. La meva proposta és augmentar el nombre de planells i columnes
per enganxar publicitat. Potser també existeixen altres formes, com ara pantalles, o beques per anunciar-se a les revistes de la ciutat o a panells que exigeixen un
cost. Moltíssima gent de caràcter emprenedor o autoempleat té la necessitat d'anunciar-se cap a la població i la ciutat hauria d'oferir les eines (o més eines) per ferho possible i més fàcil i efectiu.

Av. de Gràcia,50 (Casa
Mónaco)

Arranjament general de les instalacions. No se si es de
competència municipal

Arranjament general de les instalacions

Crec que l´interior de l´edifici requereix un repàs general de les instal-lacions i els banys en particular, pintura i alguna coseta mes. Potser una ullada d´algun
tècnic no hi aniria malament

Tota la ciutadania

El veïns de la Rambla del Celler, Pla del Vinyet,
clients del Hotel Sant Cugat, veïns del Passeig
Doménech i Muntaner i de rodalies de la Plaça de
la Vila.

Escola d´art i disseny de sant cugat

General

Horaris i cultura

Manca d\'oci nocturn i activitats culturals

Suport a col·lectius i entitats que proposin activitats noves i/o complementaries però que necessiten algun tipus de suport municipal. Un exemple és el Festival
Petits Camaleons o la nova fira del Vermut

Tota la ciutadania

General

Señalèctica per afectats pel Trastorn d\'espectre autista

Inclusió d\'un colectiu cada cop més numerós

A moltes ciutats europees ja han començat a posar el que anomenen PECS identificatius als comerços i instalacions municipals per tal de que les persones amb
Tota la población, en especial els TEA.
autisme puguin identificarlos d'una forma més visual i efectiva. Son petites imatges que es coloquen en els aparadors de les botigues definint el que allà és ven o
el servei que és presta. D'aquesta manera és contrubueix de forma notable a augmentar el seu nivell de comprensió de l'entorn i facilitar la seva integració amb un
COST irrisori. Actualment 1 de cada 100 nounats està afectat per aquest Trastorn. Gràcies per la seva atenció.

Pistes del Turó Parc... en la
zona del CEIP.

Basket al Turó

Practicar sport, en aquest cas basket.

Actualment és impossible jugar a basket en les pistes del Turó, i no parlem dels caps de setmana. Al ser la pista polivalent coincideixen nens jugant a futbol amb Tothom q practica basket al carrer.
els que juguem a basket anb el perill q comporta. Donat q el parc és per tothom, sobre tot pels nens, i a basket juguen persones de totes les edats... es podria
solucionar el tema? Hi ha moltes solucions... totes viables econòmicament, però caldria fer pistes separades per cada sport. Tenim prou espai per fer pistes noves.
Gràcies

L’elecció de la ubicació
forma part de les necessitats
a les quals es pretén donar
una resposta. És per aquest
motiu que el circuit infantil
d’educació viària s’emplaça
dins del barri de Volpelleres,
en una aposta per la
descentralització de serveis i
Parc Ramón Barnils, Plaça
de la Vila, Plaça Octavià...
ON SIGUI!!!

Circuit infantil d’educació viària

Dotar al municipi de Sant Cugat del Vallès d’un circuit infantil
d’educació viària, per a fomentar l’educació viària de nens i joves, i
concentrar en un espai públic l’oferta formativa de la ciutat. Amb
aquesta actuació també es persegueix, alhora, reduir l’impacte visual
negatiu de solars o espais buits, i garantir la seva correcta conservació i
manteniment.

El circuit infantil d’educació viària es configura com un espai on poder realitzar una activitat educativa i també d'oci, complementant així tota la fase d'educació
viària. Es tracta de transmetre coneixements, hàbits i actituds responsables i cíviques en relació amb el trànsit. A partir del recurs del "joc" els nens i joves
coneixen les regles per a la seva seguretat de forma senzilla i divertida, participen activament, descobreixen i aprenen, educant-los en el respecte de les normes
d'educació viària perquè esdevinguin ciutadans responsables.

Nens i joves, escoles, policia local, i entitats de
Sant Cugat.

Festa major per a joves NORMALS

Música comercial a la Festa Major.

Les nits de la Festa Major de Sant Cugat tot el juvent desitjem sortir i passar-nos-ho bé. Ens ajuntem amb els amics, fem unes riatlles i anem a veure algún
concert per passar l\'estona i divertir-nos. PROBLEMA: Les plaçes estan amb concerts de jazz, flamenc... destinades als adults o amb grups alternatius que o bé
no coneix ningú, o toquen un estil de música que no es pot ni ballar. Crec que seria una bona idea comptar amb un parc, plaça... amb un DJ o fins i tot un pen
drive amb la música comercial del moment (o la ràdio!). Crec que jo, tota la meva colla i el 80% dels joves sancugatencs ho agraïriem moltissim i podriem
disfrutar de les festes del nostre poble com ho fem a les de Sabadell o voltants.

Joves

Rotondes dels laterals de les
autopistes

Pas per a vianants i ciclistes per creuar la autopista

Millorar els desplaçaments a la ciutat

Entre el barri de Volpelleres i el Polígono no hi ha forma de creuar caminant sense jugar-te la vida a les dues rotondes que donen als laterals de la autopista. Som
molts els veins que podriem anar a treballar o a portar els nostres fills a les moltes escoles que hi ha a l'altre banda de la autopista amb bicicleta o caminant.
Evitariem colapses de trànsit i millorariem la sostenabilitat de la ciutat.

Tots els veïns de la ciutat que treballen o porten
als seus fills al polígon de Can Sant Joan

General

Sitios seguros para bicicletas

Parking bicicletas

Me gustaría pongan más sitios seguros para guardar bicicletas parecido al que ya existe en la estación pero no sólo en este sitio sino por puntos estratégicos del
pueblo, me han robado tres bicicletas dejándola fuera con candado. Gracias.

Tota la ciutadania

General

Operació caques de gos

eliminar tots els excrements de gos que hi ha al poble atès que hi ha
una gran quantitat d\'excrements al terra.

Cal ampliar el nombre de papereres que existeixen en el poble (sobretot en les zones no cèntriques o mes residencials) a fi que els propietaris dels gossos tinguin
millor accés per poder llençar els excrements. Igualment iniciaria una campanya més exhaustiva per penalitzar (sanció o avergonyir socialment) aquells que no
recullen les caques del seu gos.

Tota la ciutadania

Tot el centre históric, i
concretament a les zones
vianantitzades.

Ciclistes

La anarquia amb la que circulen alguns cicliste

Veig convenient que hi hagi algun tipus de policia, especialitzada en controlar la disbauxa de alguns ciclistes que van per les voreres, contra direccions, i a sobre a Peatons en general
velocitats de vertígen.

Puede haber una versión
móvil per els coles i instituts
i fixa en un equipament que
ya hi es.

Fab lab

Un espai de creació per viure les ciencies amb les meves filles.

Un fablab es un espai de experimentació con impresores 3d y herramientas para construir con todo el tipo de materiales. Els nens I nenes de primaria i secundaria Les families, els infants.
ho poden fer servir com parte de les activitats currículares i les families les tardes i caps de setmana.

En la majoria de parcs
infantils del municipi

Més ombres als parcs infantils

Durant els mesos de calor es fa difícil estar als parcs infantils a causa
dels sol que hi cau, perquè pràcticament no hi ha ombres.

Totes les recomanacions de salut en relació a l'exposició al sol són que s'ha d'evitar, almenys des de les 11 fins les 17 hores, estar sota el sol, i sobretot els
Infants i famílies
infants. Doncs a Sant Cugat pràcticament tots els parcs infantils que hi ha són exposats al sol, no hi ha ombres on els infants puguin jugar protegits del sol i això fa
que no puguem anar amb els nostres fills als parcs a l'estiu sinó és a primeríssima hora del matí o a última hora de tarda, quan el sol ja no és tan fort. S'han fet
parcs infantils nous, però no s'ha pensat en resoldre aquesta situació que preocupa a moltes famílies.

General

Mejora de la calidad de vida en el Barrio Monastir

Mejora de la calidad de vida en el Barrio Monastir

Dos propuestas: 1) Peatonalización de la Avinguda Cerdanyola del Barrio Monastir de Sant Cugat, creando una Rambla arbolada para que los vecinos del barrio
puedan disfrutar de su principal eje comercial. 2) Puntos de recogida de envases de aceite de cocina reciclado en la Plaza del Coll del Barrio Monastir de Sant
Cugat para favorecer el reciclaje y cuidar del medioambiente.

Vecinos del Barrio Monastir

General

Excrements de gos en els parcs

A Sant Cugat no es pot gaudir d\'un parc sense haver de patir per si
trepitges o seus damunt d\'un excrement d\'un gos.

En els parcs de Sant Cugat hi ha excrements i pixats de gossos per tot arreu, en els parcs infantils també, i has d\'estar sempre vigilant que el teu fill no en toqui
una o en trepitgis una altra.

Tota la ciutadania

Parc del prenatal, Escola
Collserola, Pollancreda,
darrera correus, Plaça del
Coll, Turó Can Mates, Coll
Favà

Parcs amb ombra

Poder gaudir dels nostres parcs a l\'estiu!

Tenim molts bons parc i més ara reformats. Però a l'estiu es inaguantable el sol. Proposo posar teles o rafia a modo pérgola o similar ja que a l'estiu no podem
anar fins les 19! Ah! per cert, al parc petit de l'escola Collserola, hi ha el columpi del tobogan en molt males condicions, de fusta podrida a punt de trencar-se i els
menuts s'enfilen a la taulada i un dia prendran mal. Gràcies per escoltar-nos!

Infantil

A Zona Estacio B Can
Domenec

A Cruilla Rambla Can Mora am Dr.Murillo B C. Santa Rita

A Rebaixar las voreras per creuar el C. Dr. Murillo B Possar bandes
A En aquest indret la R. Can Mora es una carrer de vianants i ciclistes. Al arribar al Dr. Murillo es troben amb una vorera molt poc rebaixadai far imposible que hi
A Minusvalita amb cotxe , Ciclistes, persones
rugoses al carrer per fer redui la velocitat del cotxes que entran del carre puguin creuar els cotxets. Caldriar rebaixar la mes. B En el inici del C Santa Rita i just despres de una curva es troben dues sortides de garatge, els cotxes que
amb carrets per anar a la compra B seguratat
surten no tenen visibilitat dels que venen del C Sant Celoni. Sovint aquets ultims van massa depressa i hi ha perill de chocar o de atropellar a persones ( mainada) veïnal.
St Celoni a C Santa Rita
que estan pujan o baixan des vehicles aparcats al carrer

La cruïlla de carrers: Passeig
Sant Magí, Rius i Taulet,
Avda. Catalunya, Avda. Lluis
Companys

Radar de control de velocitat amb avís corresponent.
(Respectar el límit de velocitat i els semàfors).

Augmentar seguretat viaria i rebaixar el nivell de soroll.

La cruïlla de carrers: Passeig Sant Magí, Rius i Taulet, Avda. Catalunya, Avda. Lluis Companys es el lloc amb constant moviment de vianants creuant els
mencionats carrers. Per part de vehicles que pugen per carrer Rius i Taulet des de Quatre Cantons es bastant freqüent aprofitar el semàfor en ambar (cantonada
Avda Catalunya) per a continuar direcció Rubí. Mentre el semàfor de la cantonada Passeig Sant Magí es posa verd per els vehicles que venen de Rubí. Doncs els
que van direcció Rubí es troben de cara amb aquests que giren per continuar per Passeig Sant Magí. Es un miracle, que hagi tan pocs accidents. A la nit per la
mateixa cruïlla passen les motos a tota velocitat sense respectar el límit i amb tot el soroll possible. Aquesta pràctica es tan pellirosa com molesta per tots els
veïns. Creiem, que amb la instal•lació d'un radar i un avís corresponen es podria arreglar molt la situació.

Tots els veïns dels edificis a prop de la cruïlla de
carrers: Passeig Sant Magí, Rius i Taulet, Avda.
Catalunya, Avda. Lluis Companys i els vianants.

General

Ajuts al transport alternatiu, concretament la Bicicleta

Descongestionar de cotxes la ciutat i facilitar l'accés a les bicicletes a
tota la població.

La meva proposta consisteix en oferir un descompte de 50 euros a tot aquell que compri una bicicleta en una botiga petita o mitjana de Sant Cugat del Vallès.
L'ajuda no depèn del tipus de bicicleta ni del preu que tingui. Crec que incentivar la compra de bicicletes és el primer pas per a fer canvis molt més profunds en la
gestió de la mobilitat a la nostre ciutat. A més s'ajudaria a totes les botigues locals dedicades al sector.

Vianants

A Mirasol, pels voltants del
camp de futbol del Mirasol
(fácil i planer) i també tot
pujant per el parc de Can
Mates (més esforç).

Circuits esportius per la gent gran

Circuit de manteniment físic per a gent gran amb elements de
práctiques físiques.

A Mirasol ja tenim carrils bici, circuits de runing, barres gimnástiques a Can Mates.......... Pero no hi a res per els que ja no podem correr ni anar amb bici i molt
menys "fer polsos"....... Lo que proposso es fer circuits de "marxa" (caminar) saltejats amb diferents aparells de manteniment físic per la gent gran.

Gent Gran sobre tot.

Eixample-Frederic Mompou

Floració dels pollancres

El plomall sedós de les llavors

Els pollancres són en la seva època de floració una veritable molèstia pel veïnat especialment per les persones al·lèrgiques.En l'època de floració les llavors del
seu plomall sedós volàtil s'escampen per tot arreu-terrasses,pisos,entrades d'edificis...- a més sembla que són inflamables.També els pollancres per les seves
caraterístiques exigeixen grans quantitats d\'aigua per la qual cosa les seves arrels s'endincen per sota les voreres cercant les canonades dels desaigües de les
vivendes. Amb disset anys no hem vist cap manteniment: poda, esporga,etc, així doncs agrairíem la substitució dels pollancres ,especialment els del carrer
Federic Mompou, per arbres de fulla perenne.

Eixample, principalment els carrers Frederic
Mompou i Pau Casals

Carretera Arrabassada- la
Floresta

Carril bici i pas de vianants des de la Floresta a Sant Cugat

Poder anar a l escola Avenç i a Sant Cugat amb els meus fills en bici
des de casa, al carrer catalpa.

A la banda de Barcelona de la Arrabassada han fet més estrets els carrils per cotxes i darrera la tanca han habilitat un camí per vianants. Han reduït el límit de
Tota la ciutadania
velocitat a 40. A la banda de Sant Cugat la darrera segueix sent un circuit de curses de cotxes i tot i estar a 1 km de sant cugat des de La Floresta, és una bogeria
anar-hi amb els nens en bici. Els meus fills van a l'avenç i hi hem d'anar en cotxe. És necessari unir Sant Cugat i la Floresta de forma segura per a vianants i
famílies en bici.

Turó de Can matas y Mira-sol

Recreación Belleza Robos

recreación Belleza Robos

1) crear un nuevo parque infantil (como el de parque central) pero más hacia la zona de los laboratorios de boehringer (final de la calle josep irla) 2) arreglar las
aceras de los lugares en donde han quemado contenedores de basura (está quemado el suelo). 3) pintar mejor las señalizaciones de tráfico en el suelo de las
calles (josep Irla ejemplo). 4) Servicio de vigilancia privada (coches de vigilancia) en la zona de turó de can matas, mirasol. Debido a los múltiples robos ocurridos
en la zona. Gracias

Algun terreny al costa
d´Esade o Jesuïtes.

Un hort urbà a l´eixample de sant cugat

Què els veins del barri de l´Eixample de Sant Cugat puguem cultivar els Visc a l´Eixample de Sant Cugat tocant al centre Borja i el parc natural de Collserola. Sempre he pensat que estaria molt bé que els veins del barri puguéssim
Tothom que es vulgui cultivar les seves verdures.
vegetals per el nostre consum a prop de casa.
tenir un trosset de terra per fer-hi un hort i així poder cultivar les verdures per el nostre consum. Es podría llogar un troç de terra o bé als Jesuïtes o al propietari del
terreny que hi ha just a sota de Esade. Només necessitem tenir aigua , tancer-ho amb una tanca i fer unes separaciones per marcar cada troç. Per últim es
podrien llogar les parceles en contractes d´un any.

Toda la población de Turó de Can Matas y Mirasol

La cruïlla de carrers: Passeig
Sant Magí, Rius i Taulet,
Avda. Catalunya, Avda. Lluis
Companys

Radar de control de velocitat amb avís corresponent.
Temporada de controls presencials (Respectar el límit de
velocitat i els semàfors).

Augmentar seguretat viaria i rebaixar el nivell de soroll.

La cruïlla de carrers: Passeig Sant Magí, Rius i Taulet, Avda. Catalunya, Avda. Lluis Companys es el lloc amb constant moviment de vianants creuant els
mencionats carrers. Per part de vehicles que pugen per carrer Rius i Taulet des de Quatre Cantons es bastant freqüent aprofitar el semàfor en ambar (cantonada
Avda Catalunya) per a continuar direcció Rubí. Mentre el semàfor de la cantonada Passeig Sant Magí es posa verd per els vehicles que venen de Rubí. Doncs els
que van direcció Rubí es troben de cara amb aquests que giren per continuar per Passeig Sant Magí. Es un miracle, que hagi tan pocs accidents. A la nit per la
mateixa cruïlla passen les motos a tota velocitat sense respectar el límit i amb tot el soroll possible. Aquesta pràctica es tan pellirosa com molesta per tots els
veïns. Creiem, que amb la instal•lació d'un radar i un avís corresponen es podria arreglar molt la situació. A més, començar amb controls presencials estaria bé.

Tots els veïns dels edificis a prop de la cruïlla de
carrers: Passeig Sant Magí, Rius i Taulet, Avda.
Catalunya, Avda. Lluis Companys, els vianants i
els conductors de vehicles.

Tot el poble, especialment,
centre, zona Rius i Taulet i
suposo que altres àrees
properes

Eliminar la pudor procedent d\'alguna fàbrica

Eliminar la pudor procedent d\'alguna fàbrica

Gairebé tots els matins se sent una pudor molt desagradable, com de cremat, procedent d'alguna fàbrica. Fa angúnia ventilar al matí per aquest motiu. No sé d¡on Tota la ciutadania
procedeix l'olor però es deu sentir des de bastants llocs. Fa poc que vivia a Coll Favà i allà se sentia i ara visc prop del centre, cap a Rius i Taulet i la sento.

Parc Central

Parc Central

Construir rampa acces a la part central del Parc desde Manel Farrer

Tenim un estupendo parc i que justament fa poc que ha sigut equipat amb nous equipaments per la canalla. El problema es que en un tram força llarg de mes de
300m al llarc de Manel Farres el acces amb cotxets de nens , personas de edat , mares amb fills petits es impossible o força perillos. El acces amb cotxets i bicis
solsament es posible per el carrer Rovellat i mes enlla del C Pera Serra. Entre mig solsament hi a 3 rampas de escalas que per si fos poc son matalicas de
sjuperficie llisa que rellisquen quan es mullat i nomes amb un passsama per recolçarsa !!!!.a un costat. Molt perillos d utizar per qualsevol persona. Penso que
caldria millorar les escales existens posan un segon passama , fer una rampa per que es pugi baixar amb cotxets a l alçada mes o menys del carrer Joan.

Tots els veins que volen accedir al parc de
manera mes segura

Parc Central

Parc alta del Parc Central

Colocar nous bancs

A la part superior del Parc Central s han instalat unes magnifiques instalacions per a la canalla. S han muntat bancs a la part d a baix perque els acompanyants ,
sovint gen gran i avis , puguin seure i vigila a la canalla, es correcta. Pero a a part alta on son els tobogans, no hia ni uns de sol banc. Molts avis tenen que
esoperar drets . Proposo posar uns quans bancs . Si el presupost no hi arrba es poden treura de la part baixa que sembla que sobran.

Avis i mares que acompanyan a la canalla al parc

Zona Centre, Zona biblioteca
Gabriel Ferrater, Zona Esade

Biblioteca per a la creació i la emprenedoria

Que els joves de Sant Cugat d\'entre 16-30 anys puguin gaudir d\'un
La meva idea es molt similar a la implementada a la ciutat de San Sebastián on en una antiga tabacalera, han dut a terme una reforma que ha donat lloc a una
espai on crear e idear les seves idees de negoci o projectes cooperatius. Bibilioteca amb diverses seccions i una d'elles anomenada Ubik està destinada a la cultura contemporanea y a l'emprenedoria i creativitat. La idea seria crear dins
Actualment el jovent es troba en ocasions amb carreres i Master pero
la mateixa secció d'emprenedoria i creativitat un lloc per a la investigació, un lloc destinat a l'asessoria, un lloc destinat a la documentació etcètera.
sense oferta de treball, es més necessari que mai fomentar
l\'emprenedoria.

Jovent (16-30 anys)

Carrer Vallseca i
Bonaventura de Gayolà

Papereras

Manca de papereras

Sería convenient col.locar papereras als carrers Vallseca i Bonaventura de Gayolà

Veïns

Centre

Nens petits

activitats i necessitats nens petits

Mes activitats per nens petits (de 0 a 6 anys). Mes places a les activitats com piscina. Mes places a les escoles publiques. Mes carrils bicis per que poguin anar en Nens petits
bici i no en cotxe

Mirasol/Hospital General de
Catalunya

Disposar d\'espais tipus \"horts urbans\" com els de Barcelona

Disposar d\'espais tipus \"horts urbans\" com els de Barcelona

Disposar de petites parcel·les de propietat municipal que s'arrenden. Seria una bona manera d'apropar-nos des de l'infantesa a la natura i dieta saludable. En gent
gran és una bona manera de mantener-se actius.

Tothom! Infants, joves, adults i gent gran Ens fa
valorar la dieta mediterrània i menjar sa

Barri del Monestir, ampliable
a d\'altres amb Zona Blava.

Regulació de l\'aparcament per a residents al barri del
Monestir

Facilitar l'aparcament als residents del barri del Monestir.

Les places d\'aparcament al barri del Monestir s\'han vist reduïdes i limitades als últims anys: creació de Zona Blava a l\'Avda. Cerdanyola i Rbla. Celler (entre
Francesc Macià i Torreblanca); ampliació de voreres al C/Montserrat; prohibició d\'aparcar al C/Ferran Romeu (davant Biblioteca); ampliació de la zona
d\'aparcament d\'autocars al Ps. Francesc Macià (davant Monestir). La situació s\'agreujarà quan s\'habitin els pisos de protecció oficial al Ps. Francesc Macià
(entre C/Creu i C/Orient), donat que els nous edificis no disposen d\'aparcament. Es proposa la creació d\'un distintiu que permeti als veïns aparcar a la Zona
Blava, tal i com es fa en altres municipis.

Veïns del barri del Monestir amb vehicle i sense
plaça privada d\'aparcament.

A tot el municipi en general i
a Can Mates en particular.

Coixins berlinesos.

Que deixi de ser Can Mates una pista de carreres.

Construïr cada 50m coixins berlinesos per reduïr la velocitat de circulació a tot el barri de Can Mates. Ho exposo perquè: Hi han autèntiques carreres. Hi ha massa Tota la ciutadania
soroll, sobretot a les nits dels caps de setmana. És una pràctica habitual, el no respectar els passos de vianants. Les rotondes s\'utilitzen per a fer derrapades a
gran velocitat.

General

T12 per nens sense limits

Que des de l'Ajuntament feu força per poder oferir mobilitat als nens a
un preu raonable

A totes les ciutats europees els nens pagan la meitat en transport(com es logic) el Lucas de 9 anys, per accedir a la ciutat, on i han inputs, cultura...... Ha de pagar Els nens amb inquietuds. Acces a la ciutat
ticket sense de transport. No creieu q es capa la cultura als nens?????? Es abusiu el preu transport ferrocarrils pels nens. La t12 no serveix per anar a bcn. No
costa diners lo q demano costa voluntat

ESADE-Creapoilis • Zona
Auditorio / Biblioteca Central
Gabriel Ferrater • Zona
Estación / Centre Maristany
• Barios: La Floresta
estación etc

FabLab Sant Cugat

Preparar los ciudadanos de Sant Cugat a la nueva economía, y al futuro
laboral. Dar a conocer las nuevas tecnologías de fabricación digital y
formar ciudadanos de todos edades al uso de estas tecnologías con el
fin de fomentar la fabricación local, y así favorecer la sostenibilidad de la
ciudad tanto a nivel medioambiental como a nivel social.

Un Fab Lab es un lugar sin equivalente que permite pasar de un concepto a una realización concreta. Los FabLabs tienen vocación de servicio público. Ahí, las
personas aprenden, trabajan y colaboran para hacer realidad ideas que, a su vez, transforman el entorno y pueden contribuir al desarrollo social. Un proyecto
estratégico de participación ciudadana que quiere ser "de abajo arriba" y que se basa en los preceptos de la innovación social y la economía colaborativa. Los
objetivos principales son: • Acercar la tecnología y la ciencia de la fabricación digital (y sus aplicaciones) a toda la ciudadanía: personas, colectivos, entidades,
empresas, escuelas e instituciones. • Desarrollar modelos de participación y trabajo en red, orientados a la innovación social y el fomento de la economía
colaborativa, que promuevan nuevas formas de comunicación, de intercambio de talento y de aprendizaje abierto y compartido. • Apoyar proyectos que tengan
reversión social y sean transformadores para un colectivo, para el barrio, para la ciudad o para el mundo. A cambio de utilizar los recursos públicos de un Ateneo
de fabricación (espacios, máquinas y personas) se requerirá una o más contraprestaciones. • Compartir el conocimiento generado en todos los procesos para el
máximo aprovechamiento de los mismos. • Fomentar la innovación dando apoyo técnico y creativo a emprendedores. FabLabs del mundo forman una red que
permite intercambiar descubrimientos y potenciar la innovación. Hoy en día gran parte de la innovación hardware tiene su origen en algún FabLab, y los casos de
éxitos de empresas que nacen de un proyecto dentro de un FabLab son cada vez mas; la red de FabLabs es una de las incubadoras más prolíficas para Hardware
Startups. Las maquinas Basado en un concepto desarrollado por el MIT –Massachusetts Institute of Tecnology, la red mundial de FabLabs comparte unas
normativas y se organizan alrededor de maquinas idénticas en cada Lab lo que permite reproducir localmente un proyecto desarrollado en otro FabLab. Las
maquinas del FabLab permiten, mediante control numérico, fabricar objetos bidimensionales o tridimensionales. Además se divulga conocimiento de electrónica
para que las creaciones puedan tener interactividad. Cortadora Laser Las aplicaciones: • Maquetas de arquitectura • Modelos en 3D • Objetos ensamblados •
Piezas mecánicas de precisión… Impresora 3D • Prototipaje rápido. • Objetos único o mini series. • Partes de recambio. • Pieza de un proyecto. Cortadora de
vinilo • Cortar diseño para silk screening • Señalización o identidad visual. • Circuitos integrados flexibles La fresadora de control numérico (pequeña) • Escultura
de objeto en 3D • Fabricar un molde • Grabación de circuitos impresos. La fresadora de control numérico (larga) • Objetos en formato grande. • Muebles. •
Maquetas largas. • Moldes grandes. Taller de Electrónica (Arduino…) Mas allá de la fabricación asistida por ordenador, el FabLab da un enfoque particular a la
utilización de componentes electrónicos par crear objetos interactivos. • Robótica • Drones • IoT … Más allá de las maquinas recomendadas es interesante tener
maquinaria especifica que puede ser basada en un conocimiento particular del entorno del FabLab. Esto permite al FabLab desmarcarse de la red mundial por su
especialización asimismo imponiéndose como referente en su ámbito de predilección.

Los FabLabs se definen como bibliotecas par un
nuevo tipo de conocimiento. Al igual de las
bibliotecas se dirigen a toda la ciudadanía.
Además, los Fablabs potencian la innovación, y
desarrollan nuevas ocupaciones. Por lo que
saldrán muy beneficados: • Niños y jóvenes •
emprendedores • Artesanos • Personas en paro

Monestir, carrer major,
jardins del monestir, plaça
del bar caixò,

Paviemnt que rellisca moltíssim

Canviar el paviment del centre

Quan plou el paviment del centre es molt relluiscant, caus i rellisques constantment...jo vaig amb una petita a la motxila i també he vist gent gran caure...Feu
alguna cosa.

Tota la ciutadania

General

Un servei de bicicletes públiques

Transport i comunicació entre barris i punts del municipi

Pensant en les polítiques de movilitat i comunicació entre barris, crec que seria interessant pensar en un servei de bicicletes públiques (com el Bicing de
Barcelona), el qual pagant una quota anual permetés als ciutadans fer ús de les bicicletes del municipi, ubicades a diferents punts d\'interès: estacions de FGC i
Renfe, voltants del Monestir, CAPs (Centre, Valldoreix, Turó de Can Mates...), final de la Rambla del Celler, Ajuntament, Correus, Centre Comercial de Mira-Sol...
Crec que som moltes les persones que intentem evitar l'ús del cotxe per moure'ns dins de la ciutat, i algunes intentem moure'm en transport públic, amb les
dificultats que això suposa quan has d\'arribar a punts distants de la ciutat, ja que la xarxa de bus no és la més òptima actualment. Afegir una opció més de
movilitat dins de la ciutat penso que seria una bona idea. L'objectiu seria millorar l'accessibilitat de diferents punts distants de la ciutat, alhora que es promou el
transport lliure de contaminació, i els hàbits saludables.

Adults

Parc de la Pollancrera, Parc
de Ramon Barnils, Parc
Central.

Circuits gimnàstics en els parcs

Millorar els serveis que ofereix la ciutat

Des de fa un temps podem observar a diferents ciutats zones en places o parcs on s'han instal·lat circuits de gimnàstica que habitualment van adreçats a la gent
gran però que poden ser utilitzats per la resta de ciutadans. La nostra ciutat té prou parcs i espais verds on podrien ubicar-se aquests circuits. Aquesta seria una
actuació molt en la línia de promoció de la ciutat de Sant Cugat com a ciutat cardio-protegida i que promou l'estil de vida saludable. Altra avantatge a tenir en
compte és que a més de ser un recurs gratuït té un cost de manteniment molt baix

La ciutadania en general tot i que generalment
està adreçat a la gent gran

c/ vinyolas i 2 de maig

Condicionar voreres per als vianants

seguretat dels vianants

Al voltant de la plaça Barcelona, els carrers Viñolas i 2 de maig les voreres són tan estretes que no hi cap ni una persona prima. Tot i no ser dels carrers més
Els ciutadans que van a peu
transitats suposa un perill per als vianant que han de caminar per la calçada. Proposaria fer un terre continuu com en altres carrers de la ciutat i posar en un costat
unes pilones. Aquesta actuació podria ser extensiva a altres carrers de la ciutat que es troben en la mateixa situació.

General

Taxis más económicos para Jubilados

Taxis más económicos para moverse por Sant cugat .mi madre vive en
vollpalleres y para ir al centro solo coje taxis pero como son caros casi
no sale

Para ir al centro solo coje taxis ya es mayor y encuentro que son caros, así que casi no sale de casa.

Jubilados

Als parcs

Gimnàs per gent gran

Salut per la gent gran

He vist fora de Sant Cugat, que als parcs tenen una part per fer activitat física la gent gran i aquí només he vist alguna cosa molt bàsica. M'agradaria que
cuidèssim als avis del poble..com fan al Japó.

Gent gran

Escola nova Vollpalleres

Escola activa, viva i lliure

La manera d\'aprendre

Vull que l'escola nova sigui de pedagogia lliure, activa i viva. Ja que les 12 restants ja son de sistemes igual, podriem canviar cap a un model més europeu i més
demanadat si us plau. La manera que tenim d'aprendre no és la més bona...Gràcies

Infants

Valldoreix, Mirasol

Bus urbà de Mirasol al pavelló Valldoreix

Ajudar a les famílies amb tots els viatges què fan nenes i nens desde la
zona de la Farga /escola Catalunya fins el pavelló de valldoreix a les
tardes per anar a entrenar

Al pavelló de valldoreix a les tardes està a petar de sobretot nenes que entrenen tota la tarda i no hi ha cap mitjà de transport desde Mirasol què hi arribi. Està al
costat i sempre es té què anar amb transport privat. Al estiu per anar a tots els casals que es fan allà tampoc hi ha transport ni perquè els nostres fills puguin
arribar a la piscina de valldoreix, donat que a Mirasol no tenim res de res per activitats esportives. Sol·licitud d\'un bus urbà desde Mirasol o que pasi per Mirasol (
zona entre la Farga i escola Catalunya) fins el pavelló municipal de valldoreix.

Pares, mares i esportistes

Centre Sant Cugat, Parc
Central

Un nou bar musical

Falta de bars musicals

M'agradaria que s'obrís un bar musical com el que hi havia abans, el Bohèmia. Un lloc on anar a passar una estona amb amics, companys de feina o família,
passar-s'ho bé, cantar i ballar.

Gent major de 25 anys

1-C/ Sant Domenec 2Mercat Plaça Sant Pere 3-C/
Enric Granados- Rius i Taulet

Millora estética i pràctica del c/. Sant Domenec i del centre
históric

1-Estética del carrer. 2-Abastiment despensa familiar, sense tenir que
agafar el cotxe. 3-Aparcar el cotxe

1-Retornar jardineres del carrer que es va endur la brigada(estétic) 2-Tornar a tenir un mercat de veritat, al centre (pràctic) 3-Aparcaments per els veins a preus
raonables, al parquing que es construeix a Enric Granados (la majoría dels veins d\'aquest barri no tenim parquing i no te sentit destinar tot l\'espai, per donar
servei al que va a fer una copa al Mercat Vell, i no donar servei als que vivim).

Veïns del carrer i del barri históric

En cualquiera de las zonas
industriales del municipio

Convivencia con los clubs cannabicos

Evitar las molestias que pueden causar estos clubs en los barrios.

Entendiendo la gran superficie que tenemos en Sant Cugat entiendo que debería existir la posibilidad de asignar zonas , fuera del casco urbano para estas
Club canábicos y resto de vecinos
asociaciones. De esta forma la asociación podría realizar la actividad dentro de lo que marque la legislación sin generar problemas en el resto de la comunidad.
Las zonas podrían ser zonas industriales o zonas municipales, sin vecinos. De esta forma entiendo que los vecinos solucionamos las externalidades negativas del
club: humos, tráfico de gente, peligrosidad en al via pública por consumo de droga, etc. La asociación ganaría tranquilida para desarrollar su actividad sin interferir
en la vida de los ciudadanos. Por último la administración ganaría aportando un espacio a una asociaciones muy mediáticas con un coste limitado ( sin llamadas a
la guardia urbana, trámites administrativos, etc).

piscina de parc central

Nova piscina climatitzada

la massificaçio de la actual piscina

me agradaria sapigue si es podria posar un globus per fe la piscina de parc central climatitzada y asi durant el mesos d´ hivern fer cursos de natacio i evita asi la
masificacio en horas punta de la actual

tot el que hi façi natacio

General

Espais dignes per els esplais i caus de sant cugat

Locals dignes on fer esplai i cau a sant cugat

Com a monitora d\'un esplai de Sant Cugat demano que l\'ajuntament cedeixi locals per als esplais i caus on puguin dur a terme les seves activitats sense
preocupar-se per els diners i les males estructures on han de fer esplai i cau aquestes entitats cada dissabte. L\'educació en el lleure és una eina molt important
d\'educació i ens mereixem locals on poder dur a terme la nostra tasca

Esplais i caus de Sant Cugat

Parque Can Matas, parque
de los toboganes. Parc
Central.

Dinamizacion del parque Can Matas

Niños y adultos que disfrutan de las instalaciones del parque y no tienen Me gustaría ofrecer a posibilidad, un proyecto piloto donde se ofrezca a los visitantes del parque, deportistas, y transeúntes, un pequeño servicio de restauración,
donde comprar una bebida fría, un bocata, o un aperitivo de calidad y
de una manera responsable y atendiendo la estética del parque y su limpieza. Dado que vemos continuamente gente que se instala con su nevera a hacer el
responsable con el medio ambiente.
picnic y no recogen sus envoltorios, y dada la gran distancia al primer quiosco, tampoco hay posibilidades de conseguir un botellín de agua, un refresco o un
aperitivo. Me gustaría ofrecer un programa piloto, que pueda poner en marcha inmediatamente y por unos meses como prueba.

Niños y adultos que disfrutan de las instalaciones
del parque y no tienen donde comprar una bebida
fría, un bocata, o un aperitivo de calidad y
responsable con el medio ambiente.

Estació de Sant Cugat
(carrer Andana).

SEGURETAT

Seguretat ciutadana

A la zona de darrera de l'estació de Sant Cugat, on hi ha el servei de taxis, es produeixen molts robatoris cap al vespre. Cal seguretat, ja sigui presència policial o
càmares de vigilància, ja que de moment no n'hi ha.

Tota la ciutadania

Coll Favà/ Zona industrial

Carril bici fins a Viaró

Mobilitat sostenible

Un carril bici que empalmi des del que passa per la carretera de Cerdanyola a l\'alçada del Mc Donalds, arribant fins a l\'escola Viaró.

Escolars de Viaró

Carrer Rovira i Virgili i carres
de l\'entorn

Entorn i manteniment carrer Rovira i Virgili

Es una vergonya com ens tenen d'abandonats en aquesta zona. He fet
queixa a l'alcaldesa i al Sr. Víctor Martínez del Rey. En la descripció,
còpio el meu escrit a la resposta del Sr. Martínez, que vaig efectuar
mitjançant la web de la ciutat en l\'apartat d'atenció ciutadana. Que per
cert, no hi ha hagut cap reacció par part seva.

Ajuntament Sant Cugat Àmbit de Gestió de Qualitat Urbana A/a Sr. Víctor Martínez del Rey 15 d’abril de 2016 Benvolgut Sr., En primer lloc, gràcies per la seva
Tots el veïns del carrer i propers
resposta a la meva instància en relació a l\'expedient 2016/2968 amb referència d\'entrada nº 2016/5413. Gràcies també en nom de tots els veïns, als quals vaig
informar en el seu moment de la meva iniciativa i amb els quals he compartit també les seves respostes. Entenc els seus arguments sobre les actuacions en
l’asfalt i les voreres així com la problemàtica associada als contenidors soterrats. Li agraeixo haver actuat amb certa celeritat plantant els arbres, reparant alguns
bancs mentre no són substituïts així com l’esbrossant les herbes. De totes maneres, amb aquestes actuacions puntuals no solucionem la problemàtica ni quedem
satisfets. Les herbes segueixen creixent amb força (cosa molt normal en aquesta època de l\'any), la neteja de la zona central del carrer no es realitza amb
regularitat i els grafities segueixen estant presents. Li prego novament que prengui en consideració la meva reclamació i s\'estableixi un pla de manteniment
periòdic, implicant a les àrees i a les empreses concessionàries corresponents . Només d\'aquesta manera podrem gaudir del nostre entorn tal com ens mereixem.
Moltes gràcies per la seva atenció Xavier Parcerisas Bassas 38.070.778M Rovira i Virgili, 17 B3a 08195 Sant Cugat

Todas las paradas de
recorrido de la Línea L1

Aumento Frecuencia Autobús L1 días laborables

Mejora en el servicio de transporte público

Muy a menudo hago uso del servicio de transporte público, principalmente Líneas L1 y L8 (hasta y desde la estación FGC), especialmente para trasladarme y
regresar del trabajo. En mi recorrido siempre coincido con personas de todas las edades, desde niños pequeños de camino al cole, hasta personas muy mayores.
El autobús suele ir bastante lleno. Mis padres (70 años) también utilizan estas líneas a menudo. La frecuencia de los autobuses, cada 30 minutos en días
laborables, hace que la logística para combinar los horarios (por ejemplo, de entrada al trabajo y combinación de transportes públicos (bus y tren)) sea poco
práctica y difícil. Creo que es una necesidad que sería muy bienvenida para todos los usuarios de los servicios de transporte público. Agradecería que se
considerase al menos el incrementar la frecuencia durante las horas punta. Gracias.

Niños, Jóvenes, Adultos, Ancianos

Sant Cugat

Autobús directo a Casteldefells fines de semana Julio y
Agosto

Facilitar comunicación a las playas durante las vacaciones de verano

Sugiero la disponibilidad de una línea de Autobús directo Sant Cugat-Casteldefells para sábados y domingos en los meses de vacaciones (Julio y Agosto). Podría
tener, por ejemplo, dos salidas en la mañana con dos regresos desde Casteldefells en la tarde. Creo que sería un servicio que utilizarían personas de todas las
edades, muchos jóvenes, familias que no disponen de coche y/o personas mayores para quienes puede ser difícil desplazarse hasta las playas utilizando los
servicios públicos desde Barcelona. Además incluso para quienes disponen de coche, aliviaría la conducción en carretera con la saturación de tráfico que se
produce durante esas fechas y en esas direcciones, la limitación de encontrar párquing y una alternativa más de ocio sano para los ciudadanos de todas las
edades. Gracias.

Niños, Jóvenes, Adultos, Ancianos

Proper al centre de Policia o
Guàrdia urbana de Sant
Cugat Proper a Centres de
Serveis Socials

LLAR DE SUPORT I EMPODERAMENT SANT CUGAT. Serà un
pis d\'acollida per a persones adultes en situació d\'extrema
necessitat que per circumstàncies de la vida necessitin d\'un
lloc un refer-se i agafar força per tornar al món amb plenes
capacitats.

A les rodalies del club de
futbol de coll favà

Regulació d'aparcaments enfront pasos de vianants o
senyalitzacions

Millorar visibilitat de conductors i vianants

Aquesta millora requereix el pintat de linies ( illa ) abans i dp del pas de vianant/senyalització. Aparcar 5 metres abans o després d\'un pas de vianants o
senyalització millora la visibilitat del pas o senyalització. Tot i que Sant Cugat és un poble i anem en compte hi han molts nens i a vegades penso que no passen
més coses de casualitat. A Alemanya les normes de tràfic inclouen aquesta norma. Aquí suposo que no existiex així que s´haurien de pintar les linies per
senyalitzar la prohibició d\'aparcament.

Avda. Cerdanyola

Neteja carrer

Servei de neteja competent

Vivim a l'Avinguda Cerdanyola, on hi ha molta gent i molts gossos que es pixen per tot arreu. Voldríem un servei de neteja eficient que netegi, també les pixades i
cagades de gos, doncs fa pudor tot el carrer.

General

Més cura dels animals, especialment dels animals abandonats

Crec que els animals estàn molt indefensos, hi ha gent que deixa
menjar enverinat per ells, necessitem més implicació per part del
ajuntament. Qualsevol dia és un nen petit qui surt malmès. Més
campanyes, més conscienciació.

Més investigació de maltractament animal, més investigació per esbrinar qui deixa menjar enverinat. Més campanyes de concienciació.

Detrás del turo Can Matas
zona Mira Sol. Es un amplio
terreno que podría
emplearse. Zona
Pollancreda. Zona Coll Fava
(detrás del Cruz Roja y cerca
de Mossos).

Mas zonas de juego para los perros y sus amos

Cada vez hay mas perros en Sant Cugat pero no suficientes zonas
Cada vez hay mas personas y familias que tienen a un peludo en sus vidas. Para todos los vecinos de STC sería mucho mas agradable si tuviéramos zonas de
donde poder jugar, correr y cansar a nuestros peludos. Los pipicans son recreo y juego para los perros y sus amos. Así nosotros disfrutaríamos de zona de juego sin la necesidad de invadir los parques. El problema es que se hay mas o
muy reducidos y zonas muy pequeñas para tanta demanda.
menos 4 pipi.cans que con el incremento de perros, además de ser muy pequeños, no tienen nada de juego que les pueda gustar a los perros ni a sus amos. Hay
mil formas para que las zonas de recreo caninas sean interesantes y no requieran un gasto muy elevado. Reincido, cada vez hay mas personas que adquieren un
perro en STC y sería muy práctico tanto para las personas que adoran a sus mascotas como para aquellos que no les gustan porque así tendríamos zonas sin
tener que molestar a los que no les gustan los perros. Gracias por ofrecernos la posibilidad de poder pedir en que invertir el dinero de nuestra ciudad.

Parc darrere l\'Auditori al
costat del Passeig Antoni
Gaudí.

A Oreo i a mí en agradaría que hi hagués mes zona d\'esbarjo
segura per a ell i els seus amics.

Volem una zona verda tancada i ample ON els nostres gossos puguin
jugar lliures y sense cap perfil ni per ells ni per les persones.

Oreo es el nostre gos i es un més de la familia. Normalment el portem a jugar al parc de darrere l\'Auditori, allà en té molts amics, pero al no tenir cap espai tancat Gossos y families amb gossos, que ja no sabem
pero poder gaudir sense preocupacions, es mes complicat que juguin... Necessitem una zona verda, amplia, tancada y segura per a ells, a la de la Pollancreda no on portar-los perque no vagin tot el día lligats
hi caben tots.

Mirasol on es el turonet,
detras de l'escola; al final de
la rambla del celler devant
del sushi shop, el circuit
devant de volpalleres que
per cert está molt brut )

Espai d'esbarjo al parc

No hi ha espais on el gossos pugin jugar amb nosaltres

La meva proposta es habilitar zonas d\'esbarjo exclusivament per persones que tinguin gossos, amb un circuit de\'agility i una zona amb sorra on pugin fer forats y
escarbar (tambe posar-hi una font per que pugin beure). Cuan viatges a altres paissos com a frança o alemania hi ha molts llocs on els gossos poden jugar.
D\'aquesta manera no molesten als que no li agraden els gossos.

Tots, perque el que tenim gossos tendriem un
espai per jugar amb ells sense la necesitat de
molestar al qui no li agraden el gossos

Parc Central, par de la
Pollancreda, pard de
Volpelleres.

Espais per gossos

Resoldre les desavinences entre veïns al parc central

Sovint, els amos de gossos són cridats l'atenció per no lligar el gos quan aquest no presenta cap perill. Són animals que necessiten fer exercici diari i no poden
anar sempre lligats; també són territorials, per tant, la solució presa fins ara d\'adaptar espais tancats tampoc és la ideal, ja que suposa baralles entre gossos
dominants. Per últim, les necessitats en funció de les dimensions de cada gos són diferents, segons el tamany de cada gos els usuaris s\'agruparan a una zona o
bé una altra Proposo permetre deixar anar els gossos a les zones i llocs tranquils del parc central. Fins ara, molts propietaris es reuneixen a llocs on no molesten i
només fan servir aquests o són poc concorreguts; aquests indrets es poden fer oficials, per trobar un espai a la població en creixexement de gossos a Sant Cugat.

Propietaris de gossos

Centre Residencial de Primera Acollida COM ACCEDIR: Derivats per un professional dels Serveis Socials En situació d\'urgència, acompanyats per la Guàrdia
Adults sense sostre sols o acompanyats de
Urbana fins que pugui ser atés pels Serveis Socials QUI POT ACCEDIR: Persones sense sostre crònics que acceptin un Plan de Treball per la consecució de
menor temporalment.
l\'autonomia. Adults o pares amb fills que de forma temporal no tinguin una vivenda digne. Dones en risc. QUE OFEREIX LA LLAR: Un lloc segur on ser-hi durant
el temps necessari per superar la situació de risc Taller d\'empoderament personal Guia i acompanyament socio.laboral Atenció Psico-socio-espiritual
REQUISITS: Compliment de les normes de respecte del domicili Involucrar-se en un programa personal para cada Usuari NECESSITATS DEL PROJECTE: Un
pis gran o doble Dues persones tutors responsables del bon funcionament i convivència Atenció específica un Treballador Social Un treballador Familiar
encarregat de supervisat las ABVD Un psicòleg unes hores a la setmana en funció de les necessitats Un educador social les hores necessàries. JUSTIFICACIÓ:
Creien que Sant Cugat dona molt bona atenció social a les famílies, però no disposa de Centres Residencials de Primera Acollida com tants barris a Barcelona.
Volem tenir un poble bonic per fora i per dins.

Aquesta millora requereix el pintat de linies ( illa )
abans i dp del pas de vianant/senyalització.
Aparcar 5 metres abans o després d\'un pas de
vianants o senyalització millora la visibilitat del
pas o senyalització. Tot i que Sant Cugat és un
poble i anem en compte hi han molts nens i a
vegades penso que no passen més coses de
casualitat. A Alemanya les normes de tràfic
inclouen aquesta norma. Aquí suposo que no
Veïns

Gossos, gats i propietaris dels animals i realment
tothom, seria una societat millo

Teniendo zonas preparadas para poder realizar
juegos y paseo con los perros no invadiríamos los
parques.

Aquesta proposta consisteix en implementar una sèrie d'activitats que serveixin per conèixer, avaluar i proposar sobre l'espai públic de la ciutat de Sant Cugat,
dirigides a habitants de totes les edats. En primer lloc, adreçat a infants, joves i adolescents, es portarà a terme l\'ensenyament de l'arquitectura i l'urbanisme a les
escoles (públiques, privades o concertades, és indiferent) o espais lúdico-educatius per aquest públic. Es posarà èmfasi en la representació física volumètrica de
la seva ciutat. En segon lloc, adreçat a les famílies i persones adultes, es portarà a terme una enquesta sobre el coneixement, percepció, valoració i proposta de
l'espai públic de la seva ciutat. En tercer lloc, adreçat a les persones tècniques i expertes de la ciutat en diferents àmbits: educació, participació, espai públic,
seguretat, mediambient, art, història, etc., s'obtindrà una "imatge de la ciutat" en la seva síntesi, que serà processada mitjançant software. En quart lloc, un
conjunt de tècnics han d'obtenir i diagnosticar la realitat físico-social de l'urbanisme i l'espai públic de la ciutat. Perquè l'urbanisme no és un aspecte només físic,
sinó també social i mental, perquè també genera memòria e identitat. Com ja s'ha esmentat, fa anys que s'ha demostrat la necessitat d'educar els infants en
l'arquitectura i l'urbanisme. No només ho defensen els programes com el de les Ciutats Amigues de la Infantesa, sinó que ja s'està portant a terme en escoles de
primària a Finlàndia, on eduquen als infants en arquitectura i urbanisme a partir de la relació infant-família-veïnat-escola-ciutat, amb activitats que ja són incloses
en els seus currículums. Finalment, només afegir que totes aquestes activitats, metodologies i processos proposats es deriven d\'una tesi doctoral en arquitectura i
urbanisme, en curs, portada a terme per l\'autor que realitza la proposta. Considero que Sant Cugat és l\'entorn ideal per implementar tot allò que he provat a la
tesi i alhora una oportunitat per l\'extensió professional del coneixement generat en la recerca, en la Universitat Politècnica de Catalunya.

Es tracta d'una proposta que té un impacte
positiu sobre tota la ciutadania de Sant Cugat, ja
que fomenta la interacció entre infants, entre
escoles, famílies, comunitats, barris, districtes,
etc. En resum, fomenta la interacció social, la
intergeneracionalitat i la interculturalitat.

Escoles públiques, privades
o concertades, o espais
culturals, lúdics o educatius
de la ciutat. Tot i que, amb
l\'objectiu de concretar
algunes de les ubicacions
(per ordre de preferència):
Escola Catalunya, Escola
Ciutat d’Alba, Escola
Collserola, Escola Gerbert
d’Orlhac, Escola, Jaume
Ferran i Clua, Escola Joan
Maragall, Escola La Floresta,
Escola L’Olivera, Escola
Nova, Escola Pi d’en Xandri,
Escola Pins del Vallès,
Escola Turó de Can Mates,
Institut Angeleta Ferrer,
Institut Arnau Cadell, Institut
del CAR, Institut Joaquima
Pla i Farreras, Institut
Leonardo da Vinci

Escoles i ciutat: un urbanisme amic de la infància, per a tota
la ciutat

Es tracta d'una proposta que respon a moltes necessitats. D'una banda,
té una vessant educativa i democràtica, en la que els infants aprenen
arquitectura i urbanisme a partir d\'activitats a l'escola i a la ciutat. Ja
existeixen a Finlàndia les primeres escoles que han acabat demostrant
que la formació en arquitectura i urbanisme des de la infantesa és la
clau per generar persones més democràtiques. I d'altra banda, respon a
una necessitat tècnico-social, ja que infants, famílies, professors,
administradors, tècnics, etc. en definitiva, les mateixes persones que
viuen la ciutat, són les que, a partir de diferents metodologies, acaben
diagnosticant les problemàtiques de l'urbanisme de la ciutat i proposant
solucions. Així, els habitants de les ciutats assumeixen la responsabilitat
del disseny, l'execució, la utilització i el manteniment de l\'espai públic,
que ells mateixos habiten. En resum, consisteix en connectar la ciència,
la tècnica, l'art, la història i l'ètica, per continuar generant memòria i
identitat santcugatenca gràcies a les seves persones.

Carrer Indústria

Prolongació carrer indústria per a vianants

Manca de continuïtat per als vianants que des de la plaça Augusta o del
tram de carrer indústria ja vianantitzat es dirigeixen cap a Coll Favà i la
zona del Cap.

Tots els parcs infantils de
sant cugat que no estan
iluminats.

Llum als parcs infantils

La iluminació dels parcs infantils en epoques en que es fa de nit molt
d'hora.

Durant la tardor, primaver i hivern els parcs infantils es queden sense llum natural molt aviat. Posar enllumenat als parcs permetria poder continuar gaudint del
parc passades les hores de sol. Això no vol dir que calgui iluminar el parc fins les 22h, pero estaria be fins les 20h

La Floresta y Sant Cugat

Falta de transporte escolar al insituto Leonardo da Vinci
desde la Floresta y los ahorros en transporte han afectado a
la escuela CEIP La Floresta

Facilitar acceso a la enseñanza y renovar la manera de enseñar.

Vivimos en La Floresta. Quiero comentar 2 cosas 1) Me molesta el hecho de que no se pueda decidir el colegio que se desea o porque "no nos toca" (Avenç,
juventud
Angeleta...) o porque no hay transporte escolar o fácil de usar. No entiendo los mapas divididos en dos ni tampoco que se nos adjudique el Leonardo que queda
lejísimos de la Floresta. Creo que en vez de invertir en 1000 cosas lo primero debería ser la educación. En el transporte es donde más se notan las deficiencias. 2)
Creo que la formación de adolescentes en los institutos públicos es obsoleta y anticuada. Hay que intentar motivar a los jóvenes, se necesitan otros métodos de
enseñanza. Renovación del profesorado. La educación viva debería ser general y no un privilegio de colegios caros como Creanova y mil inventos. Creo que es un
problema grave en los insitutos públicos. Parece que si no pagas una escuela concertada o privada los niños pierden el interés por aprender. Una smart city
necesita mejorar en educación.

La Floresta

Transporte 1 Zona desde La Floresta a Barcelona

Reducción tarifa transporte

La mayoria de personas que vivimos en Sant Cugat trabajamos fuera de Sant Cugat.Solicito reducir la tarifa de transporte a 1 zona

Tota la ciutadania

La cruïlla de carrers: Passeig
Sant Magí, Rius i Taulet,
Avda. Catalunya, Avda. Lluis
Companys

Radar de control de velocitat amb avís corresponent.
(Respectar el límit de velocitat i els semàfors).

Augmentar seguretat viaria i rebaixar el nivell de soroll.

La cruïlla de carrers: Passeig Sant Magí, Rius i Taulet, Avda. Catalunya, Avda. Lluis Companys es el lloc amb constant moviment de vianants creuant els
mencionats carrers. Per part de vehicles que pugen per carrer Rius i Taulet des de Quatre Cantons es bastant freqüent aprofitar el semàfor en ambar (cantonada
Avda Catalunya) per a continuar direcció Rubí. Mentre el semàfor de la cantonada Passeig Sant Magí es posa verd per els vehicles que venen de Rubí. Doncs els
que van direcció Rubí es troben de cara amb aquests que giren per continuar per Passeig Sant Magí. Es un miracle, que hagi tan pocs accidents. A la nit per la
mateixa cruïlla passen les motos a tota velocitat sense respectar el límit i amb tot el soroll possible. Aquesta pràctica es tan pellirosa com molesta per tots els
veïns. Creiem, que amb la instal•lació d\'un radar i un avís corresponen es podria arreglar molt la situació.

Tots els veïns dels edificis a prop de la cruïlla de
carrers: Passeig Sant Magí, Rius i Taulet, Avda.
Catalunya, Avda. Lluis Companys, els vianants i
els conductors de vehicles.

La cruïlla de carrers: Passeig
Sant Magí, Rius i Taulet,
Avda. Catalunya, Avda. Lluis
Companys

Radar de control de velocitat amb avís corresponent.
(Respectar el límit de velocitat i els semàfors).

Augmentar seguretat viaria i rebaixar el nivell de soroll.

La cruïlla de carrers: Passeig Sant Magí, Rius i Taulet, Avda. Catalunya, Avda. Lluis Companys es el lloc amb constant moviment de vianants creuant els
mencionats carrers. Per part de vehicles que pugen per carrer Rius i Taulet des de Quatre Cantons es bastant freqüent aprofitar el semàfor en ambar (cantonada
Avda Catalunya) per a continuar direcció Rubí. Mentre el semàfor de la cantonada Passeig Sant Magí es posa verd per els vehicles que venen de Rubí. Doncs els
que van direcció Rubí es troben de cara amb aquests que giren per continuar per Passeig Sant Magí. Es un miracle, que hagi tan pocs accidents. A la nit per la
mateixa cruïlla passen les motos a tota velocitat sense respectar el límit i amb tot el soroll possible. Aquesta pràctica es tan pellirosa com molesta per tots els
veïns. Creiem, que amb la instal•lació d\'un radar i un avís corresponen es podria arreglar molt la situació.

Tots els veïns dels edificis a prop de la cruïlla de
carrers: Passeig Sant Magí, Rius i Taulet, Avda.
Catalunya, Avda. Lluis Companys, els vianants i
els conductors de vehicles.

General

Stqgatnet

La falta de civisme d\'alguns propietaris de gossos a la ciutat

Intentar concienciar a los propietarios de perros que recoger los excrementos de los mismos es una obligacion y un bien para la convivencia ciudadana, con una
campaña publicitaria, instalacion de mas pipicane s y distribuidores de bolsas

Tota la població

Mirasol

Canvi enllumenat av CanGatxet

Iluminació del carrer

L\'actual il·luminació a l\'estiu els arbre la tapen degut a que son un llum que fan contaminació lumínica al ser extramadament alts i el arbrat queda per sota

ots el habitants i vianants de la zona

Tots els veïns de Sant Cugat i en particular els
del centre i els de Coll Favà.

Nens i nenes, pares i mares.

Mirasol

Cobertura del tram Mirasol-St Cugat dels túnels

Soroll, contaminació i guanyar un espai en el municipi ocupat per una
autopista en el migde la ciutat

Cobrir els 700 metres d\'autopista del mig del municipi corresponents al tunels deVallvidrera. Es guanyaria en estalvi de contaminació acustica, ambiental i es
podria guanyar un espai públic. A moltas capital europeas han resolt el pas per autopistes pel mig de la seva ciutat amb solucion ingenioses que eviten les
molesties de soroll i contaminació

Tots els ciutadans del municipi principalment els
veins de la zona colindant a l\'autopista

SantCugat i Mirasol

Carril bici avda, Can Gatxet

Evita atropellament de vianants per bicicletes

El passeig que va des de sant cugat a Mirasol per l\'avinguda de Can Gatxet es frequentat per vianants i ciclistes. Seria bo establir un lloc diferenciat per estalviar
més d\'un ensurt. Darrerament tots tenim coneixement per desgracia d\'accidents greus ocasionats per ciclisyes a viannats. Procurem que no s\'rriven ha produir

Vianants i ciclistes

Cèntric i de fàcil accés, per
exemple casa cultura.
Casals de barri. Etc.

Un espai familiar

Un espai que permeti ajudar a les famílies a cobrir l\'espai i el temps
entre la sortida del\'escola dels infants i la sortida de la feina dels pares.

Seria generar un espai, o diversos on nens puguin estudiar, fer tallers, esport etc... Acompanyats per monitors. Que tinguin o no recollida des-de l\'escola fins el
espai. actualment existeix oferta privada, pero pot ser inassumible per moltes famílies. I sempre depenem dels avis. Hauria de poder ser flexible en la oferta de
forma que pugui ser un o diversos dies a la setmana, en horari etc. No se explicar-ho millor. Mes semblant a un concepte de guarderia, que d\'extraescolars. Mes
d\'esbarjo i tallers que no pas acadèmic.

Infants, famílies i com no avis.

On hi havia l\'antiga
Bohemica, Can Quiteria o
altres tants locals buits.

Lleure pel jovent

Necessitat d\'espais on poder anar amb els amics més tard de les 12 de Actualment no hi ha locals on anar a fer cohesió amb els amics ni la resta de coneguts del poble al centre d\'aquest. El bohemia va tancar, els bars tanquen molt
Els joves en ampli espectre (18-30 anys)
la nit al centre, o relativament, de la ciutat
dora (tot i haver-hi un parell d\'excepcions) i les úniques opcions dins del poble a partir de les 12pm son... El police. Ja que fins i tot quan s\'organitzen festes
populars per part d\'entitats sense anim delucre del poble s\'acaben (perquè l\'ajuntament ho diu així) abans que alguns acabin desopar. Aquests espais podrien
estar gestionats pels joves mateixos. És per això que son necessaris aquests espais i refer el Pacte de Nit al gust de tots i totes que l\'únic que volem és donar una
mica de vida al poble i fer viure la cultura i les entitats sense ànim de lucre, que són el motor de les nostres vides (o almenys de la meva).

Veïns barri del Colomer i
vianants dels espais propis
per a ells.

MILLORAR LA QUALITAT PEATONAL

Regular trànsit C/Eugeni Canas i evitar circulació rodada en les àrees
peatonals.

A) Disminuir el trànsit de cotxes pel meu carrer (Eugeni Canas), ja que, des que es va fer sentit unidireccional pel carril bici i a l\'Av. del Carril, tots els cotxes
transiten (massa depressa) per Eugeni Canas, que està en una zona residencial. Això genera soroll i perill per la gent del barri del Colomer (especialment pels
nens). La solució pot passar per treure el voral inútil que hi ha al costat de la via a l\'Av. del Carril i retallar l\'altre, restaurant així el doble sentit de circulació de
cotxes. També cal tenir en compte que ja hi ha un carril bici (paral•lel a l\'esmentat) a l\'altre costat de la via dels FGC, pel camí de Can Gatxet, que pot absorbir
perfectament tota la circulació dels ciclistes. Modificar el perillosíssim STOP que hi ha a la cruïlla entre els carrers Eugeni Canas i Camí de Can Minguet. B) Les
zones peatonals han esdevingut perilloses pels propis vianants: Pels carrers peatonals i per les voreres del poble, circulen les bicicletes, les motocicletes i tota
classe d\'artefactes rodats. No hi veig per en lloc policies que ho sancionin. He viscut a Canterbury (U.K.) i les patrullesde policies a peu, era omnipresent a la
ciutat) . Les voreres cada vegada serveixen més per aparcar-hi les motos que per caminar-hi. No sé si aquest consistori podrà solucionar aquest greu problema. A
Barna. no se n\'han sortit.

Veïns barri del Colomer i vianants dels espais
propis per a ells.

La floresta

La Floresta millora espai públic

el benestar dels veïns i veïnes del districte

tenir més cura del districte de La Floresta en general, pel que fa a neteja viària, neteja del mobiliari urbà (sobretot les parades dels autobusos); millora de les
voreres i del pis; millora i augment del transport públic tant del bus barri L4 com, sobretot, del bus al centre de Sant Cugat L3 que és insuficient (en horari i en
recorregut); resoldre el tema de l\'abundància i interferència dels senglars; buscar solucions a l\'abandó de deixalles i voluminosos en qualsevol indret del barri,
sobretot al costat dels contenidors de colors, és a dir fer recollides puntualment.

els veïns i veïnes del barri de La Floresta, una
mica deixats de la ma de déu tot i les millores que
es van portar a terme en el seu moment

L’elecció de la ubicació
forma part de les necessitats
a les quals es pretén donar
una resposta. És per aquest
motiu que les pistes i zones
esportives s’emplacen dins
del barri deVolpelleres, en
una aposta per la
descentralització de serveis i
Turo de can mates, parc de
la pollancreda.

PISTES I ZONES ESPORTIVES EN EL BARRI DE
VOLPELLERES

L\'espai públic és un dels llocs mes privilegiats per al desenvolupament de les activitats esportives en els seus aspectes més socials i inclusius. La construcció de
pistes o zones esportives en Volpelleres potenciarà la pràctica d’esport a l’espai públic del barri, i les relacions socials, connexions i intercanvis entre veïns. Amb
aquest actuació es contribueix a la consolidació del barri, i a construir una vida quotidiana rica en experiències.

Habitants de Sant Cugat i, en particular, els veïns
de Volpelleres

Barbacoa

Dotar al barri de Volpelleres de pistes o zones esportives (amb cistelles
de bàsquet, porteries de futbol sala, taules de tenis taula, voleibol,
Skatepark, etc.) que puguin ser utilitzats pels veïns en moments d’oci. A
l’actualitat el barri de Volpelleres no compta amb aquest tipus
d’equipaments, fet que comporta que els veïns que vulguin fer-ne ús,
s’hagin d’anar a d’altres zones de la ciutat. Per tant, amb aquesta
actuació es pretén donar resposta a una manca d’equipaments actuals
en el barri de Volpelleres, i poder cobrir la creixent demanda d’aquest
tipus d’equipaments. Amb aquesta actuació també es persegueix,
Poder fer barbacoes

Proposo un espai urbà amb barbacoes públiques amb zona d\'esbarjo infantil per poder fer picnics al aire lliure sense tenir que sortir del poble.

Tothom pero especialment families amb nens i
grups o colles

Tot el poble

Un poble mes net

Neteja als carrers

Bon dia. Yo deseo un pueblo más limpio. Por el bien de todos. Se podrían instalar más papeleras, incluyendo ceniceros como en Barcelona, estaría bien que
hubiese más vigilancia en las calles, más servicios de limpieza, mejor campañas de concienciación, más sencillas y comprensibles. Creo que hay reciclar más y
mejor, hay que dejar de tirar trastos al lado de los contenedores y de cualquier forma, hay que recoger los escrementos de las mascotas, hay que controlar la
reproducción de ciertas especies de pajaros que ensucian demasiado. ¡Gracias!

Tots y totes

Mirasol

Educadora infantil

Treure els plataners Espais per a Infants

Em sembla vergonyos q despres d\'aconseguir que asfaltin mirasol i treure plataners,tornin a plantar plataners. Els venís estem pagant per una millora.

Tots

Carrer Andana i voltants
estació de Ferrocarrils
Catalans

Llambordes fixes!

Les llambordes d,alguns carrers estan mal fixades, i es un perill per les
cadires de rodes.

Les llambordes d,alguns carrers estan soltes o mal enganxades, per no dir que hi ha algún que altre sot. Quan passes per sobre amb una cadira de rodes, si no et Discapacitats
dones compte pot trontollar i fins i tot tombarse. Sería interessant fer algun tipus de manteniment o revisió detant en tant i mirar de arreglar les que estiguin en mal
estat Moltes gràcies

Colegio Europa a Calle
Llaceres

Continuación de la Ronda Nord hasta la carretera de
L\'Arrabasada

Problemas de tráfico y contaminación ambiental y acústica. Peligro para Continuación de la Ronda Nord desde la Plaza Rotary, junto al Colegio Europa hasta la Carretera de L\' Arrabasada para facilitar el tráfico de entrada y salida de la
los peatones por los excesos de velocidad y riesgo de accidentes en la
ciudad, como había figurado en los planes de la ciudad hace años.
salida de los parkings.

Mejora del tráfico, menos contaminación
ambiental y acústica para los vecinos.

General

Rebaixar a nivell de carrer el Solar del.limitat pels carrers
Salvat Papasseit, Joan Alcover, Carles Riba i Joan Maragall

Eliminar botellón i venda de substancies il.legals al C/ Salvat Papasseit
entre Joan Alcover i Joan Maragall.

El Solar està sense edificar i está sobrealçat respecte al nivell del terra del carrer, demanera que \'tapa\' l\'activitat que es produeix al carrer Salvat Papasseit entre
Joan Alcover i Joan Maragall. Regularment al c/ Salvat Papasseit aparquen cotxes amb joves que fan botellón, és molt habitual trobar-ne per la tarda i en algunes
ocasions he observat intercanvis de substàncies ilegals. Proposo rebaixar el solar a nivell del carrer per evitar l\'afecte pantalla que té actualment. Si el C/ Salvat
Papasseit està més a la vista i ben il.luminat crec que no serà tan atractiu pels que fan botellón o altres activitats. Caldría recordar que a 100 metres de la zona
conflictiva està situada l\'escoba bressol Cavall Fort i a 400 metres l\'escola Gerbert d\'Orlhac.

El barri de Coll Favà i tot el poble

Parc de l\'Arboretum. Parc
de Ramon Barnils. Parc de
la pollancreda.Zona de can
solà. Esplanada del costat
de la casa de cultura de
Sant Cugat

Equipament per activitats organitzades per les entitats

Manca d\'un espai on les entitats de sant cugat puguin organitzar
concerts i altres acitvitats sense causar molesties als veins

La idea seria fer un poliesportiu que pogués servir tant per organitzar activitats esportives, lúdiques de tot tipus i concerts o festes. Per tan de poder allargar més
els horaris i no tenir la continua problemàtica de soroll que hi ha per la realització d\'aquest tipus d\'esdeveniments al centre. El poliesportiu podria estar equipat
amb un escenari permanent una pista multi esportiva i un espai on les entitats podrien muntar un bar.

Totes les entitats de Sant Cugat

Centro

Campanas que también duerman

El descanso nocturno

Me gustaría que las campanadas del Monasterio también durmieran por la noche.Se lo merecen. Y creo que algunos raros como yo, también. Hace falta que nos
estén recordando también durante toda la noche qué hora es? Viene el verano y querremos dormir con las ventanas abiertas pero parece que con lss campanas
no cuenta eso del respeto al límite de decibelios. En fin, a mi no me dejan dormir y ruego que de las 10 de la noche y hasta las 7 o 8 de la mañana guarden
silencio.POR FAVOR

De entrada yo, pero quizás no estoy sola.

Tots els parcs de la ciutat,
carrers.

Llocs destinats a gossos

Que als parcs, incloses zones infantils,carrers hi hagi molts excrements
de gossos i els propietaris no les recullen

zones destinades a que els propietaris de gossos portin les seves mascotes, a correr i necessitats. O multes mes elevades pels qui no ho facin a les zones
destinades per aixo. Dispendadors de bosses, contenidors... Gracies

Tothom

Vollpalleres

BICICLETAS

Espacio cercano y seguro a casas para aparcar .

Me gustaría que se ponga un parking entre calle Vic y Av. De Can Graells. En la finca que vivo no hay ascensor, y los vecinos no aceptan que deja la bici dentro
del rellano, y en vista que vivo en un cuarto me visto en la necesidad de dejar la bici fuera y ya llevo dos robos más daños por desconocidos que las pasan
golpeando a antojo. Gracias por dar atención a mi petición.

Las personas que tenemos bicicletas como medio
de vida y desplazamiento habitual al trabjo

Sant Cugat, Valldoreix, Mirasol, la Floresta, Rubí.

App Bus

Potenciar el transport públic mitjançant el coneixement a temps real
dels horaris dels busos urbans i interurbans

Desenvolupar una App per a que coneguem a temps real el proper bus que passa en cada parada concreta. Mitjançant l\'App i el codi de parada, es podria saber
Tots els ciutadants
quan passa el proper bus, aixi com si hi ha alguna incidencia que afecta l\'horari o el recorregut. Aixo permetria no utilitzar el transport privat en moltes ocasions, ja
que actualment en no saber si ha passat el bus o no, i com que passen cada 40 min, no m\'arrisco i vaig amb transport privat.

c/francesc moragasavinguda Rius i Taulet- fins a
la Carretera de Rubi.

carril bici pels carrers: c/francesc moragas- avinguda Rius i
Taulet- Carretera de Rubi

Desplaçament des de de av. de gràcia al collegi creanova amb bici /
institut leonardo da vinci/ eroski /jardiland

La idea seria fer un carril bici des de av. gràcia, que passi per carrers: c/francesc moragas- avinguda Rius i Taulet- fins a la Carretera de Rubi.

av. de gràcia)-francesc
moragas- rius i taulet

Més freqüència dels autobusos B7 i B8 . Autobusos mensy
contaminants (electrics!!!) i que facin mensy soroll!!!!!

Desplaçament sant cugat (av. de gràcia)-francesc moragas- rius i taulet- augmentar la freqüència dels autobusos…..També canviar-los tots per elèctrics o d\'altre tipus menys contaminants i menys sorollosos…algu ho ha
rubi (carretera derubi- leonardo da vinci); disminució de la polució, i del proprosat???!!!!
soroll contribuint al medi ambient!

Alumnes leonardo da vinci i del collegi creanova,
usuaris del DIR, jardiland , eroski, i TOTA la
població de sant cugat.

Parc Can Mates

Cafeteria al parc turo de can mates

Poder brenar o prendre un cafe al parc mentre els nens juguen

les families

construcció de una cafeteria al parc de can mates.

Els alumnes del collegi creanova, i de la resta de
insituts i col.legis situats al voltant del carril bici;
tots els santcuagatens que vulguin conectar-se
amb rubi en bici

carrer de Can Solà

Mantenir neta la zona del carrer de Can Solà

Netejar la zona verda del carrer de can solà

Mantenir net el carrer de can sola i els coltans, dons quena passem amb la bici per allà hi han moltes deixalles i restes de \"botellons\"…és una llàstima

tots

Avinguda Alcalde Barnils

Problemas de iluminacion

Iluminacion y acesibilidad a Hospital Asepeyo

Mi propuesta seria la siguiente; Justo en la cera de en frente al hospital Asepeyo por la noche no se ve nada, ya que no hay farolas en el tramo que lleva hacia la
estacion de Sant Joan, con el peligro que ello conlleva. A parte el pavimento esta en muy mal estado. Por la noche es complicado acercarse hacia la estacion. Y
las farolas que hay en la acera mas proxima al hospital no llegan a ilumonar el otro lado de la calzada ya que es muy amplia. tTambien seria interesante que el
carril bici pudiera llevar desde Sant Cugat hasta el hospital por la zona del colegio Viaro. Muchas gracias. Saludos cordiales

pacientes, familiares de pacientes y trabajadores.
Personas de Baja Vision.

Illa Verda, delimitat pels
carrers Rbla. Torrent d\'en
Xandri, c. Borrell i c. d\'Orient

Arranjament del carrer peatonal entre Rbla. Torrent d\'en
Xandri i c. Borrell

Ens agradaria que l\'Illa Verda fós verda!

El carrer peatonal de l\'interior de la promoció de l\'Illa Verda, delimitat pels carrers Rbla. Torrent d\'en Xandri, c. Borrell i c. d\'Orient té uns acabats amb un alt
Veïns del barri del Monestir i tot el municipi per la
contingut en ciment, molt lluny del que cap esperar pel seu nom. Proposem tres actuacions: 1.- Delimitar el Parc Infantil amb tanca de fusta. L\'acumulació de
reducció de CO2
vidres trencats i excrements de gossos el fan impracticable. 2.- Donar nom al passeig, la nostra proposta és: Passeig de l\'Illa Verda 3.- Plantar arbres als parterres
que hi ha a banda i banda del carrer i substituir els que hi ha al costat del Parc Infantil que estan mig morts. Creiem que els arbres adients podrien ser
\"Liquidàmbar\", donat que hi ha dos exemplars molt macos a la cantonada de Rbla. Torrent d\'en Xandri amb Av. Cerdanyola. Donat que l\'amplada d\'aquest
arbre en edat adulta és d\'uns 10 metres, es podrien plantar un total de 12 arbres. Els beneficis pels veïns del barri del Monestir són els de gaudir d\'un passeig
més agradable i disposar demés ombra a l\'estiu. Els beneficis per a tots els veïns del municipi reportarien en l\'absorció d\'uns 5 kg/CO2 a l\'any per arbre plantat,
i per tant es contribuiria en reduir uns 60 kg a l\'any el CO2 a l\'atmosfera de Sant Cugat.

Eixample....Torreblanca....Mo
nestir zona Cap .....estació
ffcc

Llar d\'avis PÚBLICA!!!!

Construir noves llars d\'avis com Santa Rosa

La població necessita d\'unes residències públiques , no hi ha prou amb Santa Rosa Que s\'ubiquin cèntriques per tal que els familiars tinguin un desplaçament
còmode donat que majoritàriament tambè són grans i econòmicament sigui suportable . Actualment no hi ha prou amb les subvencions a les privades

Gent gran

Sant cugat, valldoreix,
mirasol

Bicing Sant Cugat

Mobilitat

Instalar una red de bicicletas de alquiler tipo bicing cubriendo sant cugat, valldoreix y Mirasol.

Todos

Sant cugat / valldoreix

Carril bici

Mobilitat

Un caril bici entre Sant Cugat y Valldoreix.

Todos

Bàsicament el centre i s\'
hauria d\' estudiar llocs
principals dels districtes.

Retolació arbresa singulars

Informació didàctica.

Maig del 2015 des de l\' Ajuntament es presenta el llibre Arbres singulars de Sant Cugat. Ja els autors fan la proposta i jo mateix que els vaig ajudar que el arbres
més cèntrics es retolin in situ. Així els santcugatencs els coneixerem i permetria fer suports a itineraris pel poble.

Tot el poble

Sant Cugat / valldoreix /
Mirasol

Bicing Sant Cugat

Mobilitat / Sostenibilidad / Salud publica

Desplegar una red de tipo bicing en toda la ciudad

Todos

Polígon Can Sant Joan fins
Centre Comercial Eroski.
Altres possibilitats serien
enllaçar la zona de
Torreblanca/Esade amb
l\'estació de ferrocarril de
Sant Cugat

Bicicleta púbilca elèctrica en Polígon Can Sant Joan

Mobilitat en empreses i escoles del polígon

Després de l\'exitosa implantació de l\'autobús en el Polígon Can Sant Joan, es podria donar un pas més en la mobilitat sostenible. Per una banda, el polígon
disposa de les estacions de ferrocarril de Sant Joan i, més enllà, Volpelleres, i té una àrea d\'influència que s\'estén fins les oficines del centre comercial i
cinemes. Els autobusos es podrien complementar amb una oferta de bicicleta elèctrica, que permeti desplaçaments més personalitzats, o fins a llocs amb poca
cobertura d\'autobús. L\'empresa Moventia, que gestiona els autobusos del polígon, també disposa ja d\'un servei de bicicleta elèctrica (bcnbike.es) que es podria
afegir fàcilment en estacions de ferrocarril i bus, centre comercial i altres ubicacions intermitges. Els recorreguts en bicicleta haurien d\'estar dissenyats per a
durades d\'entre 5 i 10 minuts i, evidentment, s\'hauria de complementar amb la construcció de carrils bici segurs en una zona que es congestiona molt i no és
amigable a bicicletes (especialment les rotondes). Els usuaris podrien gaudir d\'un sistema d\'abonament que facilita la pròpia bcnbike, per 40 EUR anuals.
(http://web.barcelona.gobike.com/es/precio/)

Treballadors i estudiants de Can Sant Joan

Actuacions que permetin
arribar a tota la població:
Centres d\'atenció primària,
escoles, centres d\'educació
secundària.

Pla de Salut de Sant Sant Cugat. El Pla de Salut de Sant cugat
ha de ser l\'instrument que reculli la planificació, l\'ordenació i
la coordinació de les actuacions que es facin a Sant Cugat
amb l\'objectiu de millorar la salut i la qualitat de vida de la
seva població. L\'elaboració d\'aquest pla ha d\'estar basada
en la participació comunitaria i la coordinació entre
institucions.

PLA DE SALUT DE SANT CUGAT DEL VALLÈS S’hauria de basar en l’estratègia promoguda per l’OMS de SALUT EN TOTES LES POLÍTIQUES perquè els
Ttota la població i per a totes les edats
problemes desalut són complexos i més del 80% de les causes per les quals emmalaltim o morim no depenen exclusivament dels serveis sanitaris EIX I HÀBITS
I ESTILS DE VIDA SALUBLES 1.Promoure l’activitat física i reduir el sedentarisme: • Carrils bici • Camins escolars • Rutes saludables entre diferents barris, per
arribar a polígons industrials... • Ampliar les zones per a vianants i reduir el trànsit de vehicles • Afavorir la prescripció d’activitat física des dels centres d’atenció
primària • Ampliar l’oferta d’activitats físiques per a persones aturades o amb pocs recursos • Ampliar l’oferta d’activitats física per a persones grans: passejades
setmanals dirigides, classes de gimnàstica gratuïtes als parcs... • Promocionar les activitats esportives en els centres de secundària per tal d’afavorir l’oci
saludable 2.Promoure l’alimentació saludable: • Tallers d’alimentació saludable a les escoles de primària i secundària • Tallers d’alimentació saludable dirigits a la
població en general • Programa per detectar i tractar el sobrepès i l’obesitat • Programa per detectar i tractar els trastorns alimentaris: anorèxia i bulímia • Revisió
del 100% dels menús escolars • Col·laborar amb l’adhesió dels restaurants al programa AMED de la Generalitat de Catalunya • Promocionar el raspallat de dents
després de dinar a les escoles EIX II CONSUM DE SUBSTÀNCIES 1.Prevenir i reduir el tabaquisme: • Conscienciar als adults de com afecta a la salut dels
infants el fum del tabac. Protegir els infants del fum del tabac a l’interior de les llars i dels cotxes • Oferir ajuda, seguiment i tractament a tots aquells que vulguin
deixar de fumar • Tallers i programes universals per alumnes i pares/mares als centres d’educació secundària • Tallers i programes específics per detectar i tractar
el consum de tabac entre els joves • Ampliar els espais on estigui recomanat abstenir-se de fumar: instal·lacions esportives, camps de futbol, voltants de
parvularis, escoles i instituts ... 2.Prevenir i reduir el consum d’alcohol • Tallers i programes universals per alumnes i pares/mares als centres d’educació
secundària • Tallers i programes específics per abordar el fenomen del “botellon” del cap de setmana • Oferir alternatives d’oci nocturn saludables • Oferir ajuda,
seguiment i tractament a tots aquells que pateixin addicció a l’alcohol • Seguir les recomanacions de la Generalitat en quant al consum d’alcohol en les activitats
de Festa Major 3.Prevenir i reduir el consum de drogues il·legals: • Disposar d’un pla de prevencióde drogodependències tant per joves com per la població adulta
i portar a terme un objectius operatius anuals • Disposar d’alternatives educatives a la sanció econòmica en cas de consum a la via pública • Incloure la prevenció
del consum de substàncies en el currículum educatiu dels centres • Disposar d’un protocol d’actuació comú davant de casosde consum en tots els centres
educatius • Disposar de programes específics per aquells joves i les seves famílies amb consum de substàncies EIX III SALUT MENTAL 1.Promoure una salut
mental positiva • Portar a terme programes de prevenció i actuació davant del’assetjament i el ciberbulling als centres escolars com per exemple el programa
finlandès KIVA • Fomentar la integració de les persones amb trastorn mental en les entitats cultural i esportives del municipi • Oferir formació en benestar
emocional a monitors de lleure, entrenadors esportius... EIX IV EXCLUSIÓ SOCIAL 1.Promoure l’equitat, combatre la pobresa i l’aïllament social • Programes per
afavorir la transició entre l’escola i el treball • Projectes com menjador social, banc d’aliments, recollida de menjar sobrant d’establiments alimentaris... • Programa
de prescripció social des dels centres d’atenció primària. Els centres d’atenció primària disposen d’un mapa de recursos i d’activitats socials que poden prescriure
per tal d’evitar l’aïllament social. • Protocol per a l’abordatge i detecció de la violència de gènere a les escoles, als centres de treball o en el nucli familiar. EIX V
MEDI AMBIENT, URBANISME, TRANSPORT I ECONOMIA EIX VI SEGURETAT ALIMENTÀRIA

eixample

ELS MOLESTOS POSTES DE FUSTA, CIMENT I SENYALS DE
TRANSIT

URGENT, el veïnat espera\'n des de fa més de 33 anys.

Només al carrer de Santa Teresa entre carrer Marine i l\'Avinguda Pla del Vinyet a la vorerade la dreta i han onze postes de fusta, dos de ciment i un senyal de
trànsit. A la vorera esquerra, cinc de fusta dos de ciment i quatre senyals. Quasi tots ells col·locats el mig de la vorera. IMPOSSIBLE passar amb cadira de rodes.La residencia Sant Salvador des de fa 25 anys, els residents han d\'anar pel mig del carrer- cotxe de bebè, carret de la compra, paraigües. Sol·licitud: A qui
correspongui retirar i soterrar les línies aèries, de tota la zona afectada. O recol·locar tots els impediments de la zona, perquè no siguin tan i tan molestos. Agrait.
08.05.2016

Tot el municipi

Papereres antivent i senglars

La brossa escampada pel carrer i que acaba anant a parar als boscos
que ens envolten.

Canviar totes les papereres del poble per unes que impedeixin que els cops de vent facin volar les deixalles i les escampin pel poble. També han d\'impedir que els Tota la població
senglars les puguin tombar. Aquest problema afecta tot el municipi i especialment els barris i districtes més propers als nostres boscos, que estan plens de
deixalles per aquest motiu. Crec que ha de ser una mesura relativament poc costosa per l\'enorme benefici ambiental que reporta.

Parc Central, zona propera a
la Masia i els horts urbans de
Mirasol

Circuit d´Agility

Esbarjo dels animals domestics, els gossos

Circuit d´Agility per a gossos. Es tracta d´habilitar un espai d´uns 400 m2 a l´aire lliure amb elements que conformen un circuit perquè els animals facin una
Gossos i els seus propietaris
gincama. Un circuit bàsic pot tenir un cost d´uns 600 euros i un circuit complet pot ser de 2000 euros. És estimulant tant per l´animal com per al propietari, i per a
qualsevol persona que vulgui observar-los. Pot fomentar el respecte i l´admiració per aquests animals.

Eixample

Urbanització pendent del Carrer Sant Salvador, entre carrer
Bergara i carrer Sant Eduard.

Acabar-ho

Urbanització pendent del Carrer Sant Salvador, entre carrer Bergara i carrer Sant Eduard. Fa uns anys un cartell del PLA E situat a la cruïlla del carrer Sant
Salvador amb l\'avinguda Pla del Vinyet, anunciava \"la urbanització del tot carrer Sant Salvador\". Per sorpresa del veïns va quedar un trosset per urbanitzar.
Demanda. Acabar-ho. Agraït.

veïns

Tot el poble

Papereres amb borses per gossos

Instal·lació de papereres

Posar papereres amb Borses per recollir les caques dels gossos

Neteja i medi ambient

Carretera de Sant Cugat a
Cerdanyola

Enllumenat

poder aprofitar mes per caminar o còrrer

En zones poc il·luminades poder instal·lar fanals amb detectors de moviments, d\'aquesta manera es pot anar a còrrer o caminar al vespres/nit

Públic

Parc de la pollancreda

Reg zona verda

La manca de reg en parc

La necessitat d\'instal·lació de reg al parc de la pollancreda, només està verd quan plou durant uns dies

Públic

Tot el veïnat sector entre carrers
MARINE/avinguda PLA DEL VINYET i passeig
ANTONI GAUDI/ avinguda de GRÀCIA. I una
mica més enllà.

Parques y plazas. Espacios
abiertos

Gimnasios al aire libre - Parques biosaludables

Acceder a ejercicios físicos al aire libre y sin tener que pagar una cuota

Mi propuesta es la de habilitar un espacio en varios parques, uno de ellos podría ser el parque de Coll Favà, para hacer ejercicio físico mediante máquinas. Sant
Cugat tiene una gran variedad de ofertas lúdicas, culturales, deportivas, sociales, etc., pero muchas de ellas requieren inscripción mediante pago y cuotas
mensuales, lo cual hace imposible para muchos santcugatenses acceder a ellas. *Los gimnasios al aire libre o parques biosaludables, que ya existen en muchos
lugares (menos en Sant Cugat, al menos yo no tengo conocimiento de su existencia), son espacios con máquinas para hacer ejercicio, las cuales permiten tal
variedad de ejercicios que utilizadas con frecuencia aseguran un buen tono muscular y prevención de rigidez articular, artrosis, etc., lo cual se traduciría en una
mejor salud para los usuarios. *Además, los beneficios de hacer ejercicio al aire libre están sobradamente demostrados. *Por otra parte, hacer ejercicio no estaría
limitado por horarios ni por cuotas mensuales. * Existen máquinas de una calidad excelente que pueden durar muchos años, no requieren mantenimiento y al
ubicarlas en parques, el mantenimiento del espacio no sería mayor que el mantenimiento de los espacios habilitados para los niños. *Esta propuesta beneficia a
todos los santcugatenses, es una forma barata de promover la salud física y por ende mental y las relaciones sociales. No sé si esta propuesta entraría en el
capítulo de inversiones, pero lo que sí es claro es que este gasto-inversión, es una inversión en salud y bienestar de la ciudadanía, y a la larga posiblemente, un
ahorro en gastos de salud. Si no es elegida en esta ocasión, propongo que el ayuntamiento la tenga en cuenta en sus “cosas pendientes en favor de TODOS los
habitantes de Sant Cugat”.

Todos los santcugatenses

Centre i llocs accessibles a
peu

Espai Musical de Gestió Comunitària

Manca d\'espais on aprendre, assajar i tocar música en directe

Equipament amb una sala de concerts amb una cpacitat d\'entre 400 i 500 persones d\'aforament. Bucs d\'assaig. Escola taller de música moderna i gèneres no
coberts pel conservatori. Sala de reunions. Model de gestió comunitària, amb accés per part dequalsevol membre de la comunitat a la presa de decisions,
transparència i autoavaluacióde l\'equip gestor. Plantilla de voluntariat

Tota la població, en especial els santcugatencs
interessats en la música i els joves

La Floresta és un districte on
l\'Ajuntament ha fet molt
poques inversions fins ara.
Ara sembla que comença a
veure que és un districte
molt abandonat i esperem
que es destinin pressupostos
extraordinaris per equipararla a d \'altres districtes del
municipi.

Inversions demanades fa molts anys a La Floresta

1. Aparcament estació 2. Voreres per anar estació. 3. Augment de la
freqüència de la línia 3 4 proteccions contenidors brossa

A la Floresta tenim una zona molt petita d\'aparcament a l\'estació i seria necessari que, com als altres districtes, s\'adeqües una zona propera per tal de no haver Tot el veïnat de La Floresta
d\'agafar el cotxe i utilitzar els ferrocarrils de la Generalitat. Seria important buscar un lloc adequat per aparcament de cotxes. El carrer Verge de Montserrat des de
la plaça del Centre fins a l\'estació és perillós si vols anar caminant fins als ferrocarrils de La Floresta donat que no hi ha voreres. El trànsit de vehicles i
d\'autobusos és important i s ha de caminar pel mig del carrer que té moltes corbes. De fet ja hem patit alguns accidents. Volem una vorera per caminar segurs/es
fins als ferrocarrils. És una de les tantes reivindicacions veïnals que s ha fet al llarg de molts anys. La línia 3 del bus Les Planes, La Floresta, Sant Cugat passa
cada hora i mitja. És una línia molt utilitzada per la gent gran que ha d\'anar i que s ha dedesplaçar a Sant Cugat per fer qualsevol gestió. Molta gent jove no
espera aquest bus donat que només passa cada hora i mitja. Fa molts anys que els veïns i veïnes reivindiquem que es millori la freqüència de pas. És un dret que
tenim els ciutadans que no vivim en un nucli urbà. Penseu que Les Planes i La Floresta són els dos barris més allunyats del centre de Sant Cugat i necessitem un
bus almenys cada tres quarts d\'hora (és a dir un d\'anada i un de tornada) A La Floresta tenim moltíssims porcs senglars i els contenidors no tenen cap protecció
exterior. Això suposa que els veïns i veïnes sempre hem de conviure amb la brossa per terra, ja que aquests animals que vénen a buscar menjar tiren els
contenidors de brossa orgànica i queda tot fet una porqueria. Tampoc tenim un servei de neteja del barri, cosa que agreuja més aquesta situació de porqueria ,
rates i animals per terra.

Parc Central - Can Mates Rambla del Celler

Fer la poda correcte a l\'arbrat del carrers

Que els arbrers estiguin més sans. No hi hagi tant pol·len

La poda actual que s\'està fent és insuficient, ja que hi ha una part d\'arbrers, sobretot plataners, que no estan sans. Acaben de sortir les fulles tendres, queden
Els veïns i la ciutadania en general
cargolades i ja comencen a caure, Més endavant es queden plens de pugó. Necessiten una poda més contundent. Aquests arbrers ja són problemàtics per moltes
persones per la gran quantitatde pol·len que produeixen. Un altre inconvenient dels arbres grans són les seves arrels que fan aixecar les rajoles de la vorera amb el
conseqüent perill per als vianants. Aquest problema està estés en molts barris de la ciutat.

Carrer de la Colònia Oller

Seguretat pels vianants i reparació urbanisme zona Colònia
Oller

La seguretat de l\'accès a la zona, tant des del Camí de Can Gatxet
com per l\'Avinguda del Carril des de l\'Escola d\'Arquitectura. La
higiene ,seguretat i contaminació acústica dels carrers que aboquen a la
Carretera de Vallvidrera entre Avinguda del Carril i Carrer Vallseca.

L\'abandonament en tots aspectes d\'aquest petit barri, que ha quedat com un parèntesi que fa avergonyir, entre l\'ETSAV, i el sector de nova urbanització de
Tots els veïns del barri, estudiants tant de
l\'altre illa de la Colònia Oller ( ben pavimentat i ajardinat ), i la rodona del carrer Vallseca i la vía del tren. SEGURETAT : els cotxes arriben a velocitats
l\'ETSAV i de l\'Escola Ciutat d\'Alba
inadmisibles des de la rodona de l\'Arxiu fins a la del carrer Vallseca, la qual cosa fa que, encara que hi hagi pas de vianants, sigui molt difícil emprendre
l\'aventura de creuar la carretera de Vallvidrera.Podem comparar-ho amb el tram de carretera al Nord del carrer Vallseca a on el trànsit està regulat pels semàfors
demanera civilitzada.Per què en aquest tram no ? El deteriorament dels ponts ( actualment tancats ) que comuniquen el Camí de Can Gatxet i l\'Avinguda del
Carril, amb l\'aïllament d\'aquesta zona i la incomunicació amb l\'altre costat de la vía que aixó comporta. DETERIORAMENT I ABANDONAMENT DE LA ZONA
:Seguint amb la Carretera deVallvidrera, reivindiquem el correcte ajardinament i cura d\'aquest tram, de la mateixa manera que esta ajardinat continuant cap al
Nord des de la rodona del carrer Vallseca, per millorar l\'aspecte i salubritat i la contaminació acústica que arriba a les vivendes del barri. També la rehabilitació del
Carrer de la Colònia Oller ( Abans Santa Rita ), a on el paviment i cablejat están en un estat de país tercermundista.

Parc Central

Racionalitzar el sistema de neteja de carrers sense bufadors

Disminuir pol·lució i soroll

La utilització dels bufadors són un problema de pol·lució atmosfèrica i acústica. Cal buscar altres solucions menys molestes. S\'ha d\'utilitzar més l\'escombra i
eines clàssiques deneteja. Si es vol mecanitzar, millor utilitzar aspiradors. Els bufadors només serveixen per aixecar la pols d\'un lloc i passar-la a un altre. Porta
molts problemes respiratoris a la gent. He notat també que hi ha una sobre neteja en els llocs fàcils on les maquines poden arribar, en canvi en altres llocs fa falta.
Es important racionalitzar activitat/temps

Tota la ciutadania

General

Sant Cugat sostenible amb bicicleta

Mobilitat amb bicicleta. Es podria ficar un bicing com el de Barcelona al
servei del ciutadà.

Mobilitat amb bicicleta. Es podria ficar un bicing com el de Barcelona al servei del ciutadà.

Tota la població

08172 08173

UNA CIUTAT MÉS SILENCIOSA I MENYS CONTAMINADA

Excés de trànsit al casc antic

Tots els veins i habitants de la zona
La zona del centre de la ciutat, més concretament la zona de Avinguda Rius i Taulet, que és on jo visc, és una zona amb gran contaminació tant acústica com
ambiental. La causa es deu a que absorbeix gran quantitat d\'automòbils que vénen des de diferents punts defora de la nostra ciutat, creuant pel centre per accedir
a les autopistes i altres ciutats com Rubi, sumant-més tots els santcugatencs que per realitzar les seves compres han de venir fins aquí, ja que és on es troba l\'eix
comercial de la nostra ciutat A més del soroll que produeixen, no podem per exemple tenir el balcó obert si volem sentir la televisió, la contaminació atmosfèrica
també és molt important i es nota fins i tot en obrir les finestres per ventilar els habitatges, arribant fins a aquestes els mals olors i els fums de els tubs
d\'escapament, Sent Sant Cugat un exemple com a ciutat en molts altres temes, seria interessant, tant per als veïns com per als comerços, que imitéssim a d
altres ciutats europees, tancant el trànsit al centre, millorant els serveis públics i acostumant a les persones a caminar més , que per això vivim en una ciutat on
tot es pot fer a peu.

Sant Cugat del Vallès

Oci

Més espais d\'oci per als joves i menys restriccions a l\'oci nocturn.

Sant Cugat és un poble amb molt jovent, però amb moltes restriccions amb l\'oci nocturn (el pacte de nit obliga a tancar-ho tot a les 12), de manera que aquest
jovent s\'ha dedesplaçar a altres localitats i no pot gaudir d\'activitats nocturnes al seu propi poble. Som conscients que s\'ha d\'arribar a un equilibri, però aquest
equilibri està tant desplaçat cap als veïns que no es fan excepcions ni per concerts populars de tant en tant.

Centres cívics: La Floresta,
Las Planes, Mirasol;
Valldoreix, Sant Cugat Ceip:
dels districtes

Una ciutat per a tothom.

Accessibilitat, mobilitat i tallers destinats a trencar esquemes respecte a Facilitar la vida dels ciutadans i fer-la sostenible per a tothom no és feina fàcil, Les millores, modificacions i propostes han de reunir unes condicions on tothom es Col.lectiu amb Mobilitat reduïda: nens, joves,
la gent amb mobilitat reduïda
pugui veure reflectit i beneficiat. Parlem de trencar esquemes, fer fàcil allò que sembla complicat: poder caminar junts rodes, crosses, caminadors, i els qui van a adults, gent gran Hi guanyem tots i totes!
peu, sense impediments ni obstacles. Fem una ciutat més humana, aprenem de qui té dificultats de mobilitat per a ser més considerats, més conscients i més
responsables amb educar des de la diversitat inclusiva i el respecte, en definitiva, vetllar per a ser millor persones. LA MOBILITAT versus ACCESSIBILITAT
Creació d`un grup de treball que repassi i estudiï els punts negres de la ciutat. No cal conscienciar-nos de la importància dels diferents mitjans de transport de que
disposen les xarxes municipals, per a desplaçar-nos per la ciutat i fora d\'ella, Encara avui, no es cobreixen les necessitats d\'alguns col.lectius de ciutadans, cal
revisar l\'adaptabilitat per a mobilitat reduïda de les estacions de la xarxa dels ferrocarrils catalans (rampes i ascensors) i disponibilitat de taxis adaptats per a
cadires de rodes, XERRADES INFORMATIVES/TALLERS CREATIUS Educant trencant esquemes, hi ha gent que un accident de moto i/o cotxe li ha canviat la
vida, i d\'altres per malaltia... Tots ells ens ensenyen i donen una visió diferent del que es viure amb mobilitat reduïda. Es faran xerrades acompanyades de
recursos visuals i presencials (pel·lícules, obres de teatre i dansa... depenent del col.lerctiu on s\'imparteix ) a les escoles, als instituts, centres cívics.... Fer una
proposta creativa basada en un cicle de tallers dirigits a totes aquelles persones que viuen la diversitat física com una forma d\'enriquiment i creixement personal i
col.lectiu. Els tallers partirien de tres eixos formatius, dansa-moviment-escenografia, arts plàstiques, consciència postural i relaxació.

Parc Ramón Barnils, plaça
del Rei, Jardins de la Penya
Regalèssia, etc...

La música de la Festa Major

Variar l\'estil musical de la FM de Sant Cugat.

Estaria molt bé que hi hagués més varietat musical durant les festes majors (sobretot decara a la nit). Estic d\'acord en que hi hagi concerts de jazz, música
alternativa, reggae, grups de versions, etc. Però crec que no costa tant posar un dj o simplement un equip deso amb música comercial i actual. No cal que
contrateu a ràdio flaixbac, podeu donar feina a un santcugatenc per punxar música durant la nit (segur que més d\'un jove ho fa gratuïtament). Moltes gràcies per
escoltar-nos! PD: I recordeu, en la varietat hi ha el gust.

Sant Cugat centre / la
Floresta / Mira-sol

Fer una pista coberta

Carencia de pistes cobertes a lloguer on practicar esports a grups de
persones que no siguin una entitat.

Actualment només es lloguen pistes cobertes a entitats i no a grups de persones que, com nosaltres, portem 10 anys llogant una pista exterior. Quan plou, no hi
Ciutadans que volen practicar esport.
ha esport. Quan es festa major, no hi ha esport. Etc... El foment de l\'esport no federat, no competitiu és beneficiós per la salut dels habitants del municipi. Ajuda a
mantenir-se en forma i relacionar-se.

Mirasol Can matas Valldoreix

Más zonas verdes

Más líneas de autobuses para zona volpelleres

Más parkes Hospital en sant cugat Autobús para el centro comercial en fines de semana

En uns quants edificis
públics, repartits de manera
que la senyal arribes al
màxim del nostre terme
múnicipal. Simplement es
tracta de col.locar una
antena per que els ciutadans
ens poguessim connectar a
distància.

Wiffi GUIFI.NET

Fer arribar internet a tothom a qualsevol hora, sense haver-se de
Guifi·net és una xarxa de telecomunicacions on particulars, organitzacions, empreses i tot tipus d\'entitats hi participen promovent i invertint en una infraestructura Tothom, però sobretot la gent amb menys
desplaçar fins a un punt wifi, ja que no tothom te aquesta possibilitat. Hi de comuns que els proporciona un accés a les telecomunicacions i a Internet de qualitat i a un preu just. La xarxa guifi·net és oberta, lliure i neutral (XOLN): recursos, ja que l\'àcces a internet avui en dia és
han molts ajuntaments que ja ho han fet.
oberta, tothom pot saber com és la xarxa i com connectar-s\'hi - lliure, tothom pot participar-hi, sense discriminacions - neutral, pel que fa als continguts i a la
molt necessari, i hi ha gent que no ho pot pagar.
tecnologia Qualsevol persona pot ser usuària de la xarxa, perquè la infraestructura esdevé un bé comú. La col·laboració i la interconnexió entre els diferents
participants és possible gràcies a una llicència, el Comuns de la XOLN. La xarxa disposa de diversos enllaços de fibra òptica i arriba als usuaris amb enllaços
simètrics defins a 1 Gbps, interconnecta cap a Internet a 10 Gbps. Ara mateix hi ha més de 30.000 persones connecades. L\'any 2008 es va constituir la Fundació
Privada per a la Xarxa Oberta, Lliure i Neutral Guifi.net. L\'objectiu fundacional és treballar per afavorir la Xarxa de Comuns Lliure, Oberta i Neutral, desenvolupant i
aplicant un model econòmic basat en la gestió del bé comú i l\'economia col·laborativa. La Fundació és alhora una entitat de voluntariat, una ONG per al
desenvolupament i un operador de telecoumnicacions inscrit al registre d\'operadors.

Rambla Ribatallada, carrer
Bergara, Avda. Lluís
Companys, carrer Puig i
Cadafalch, carrer Pla del
Vinyet

Places d\'aparcament preferent per embarassades i famílies
amb infants menors de 3 anys.

Ajudar a la mobilitat de les famílies amb cotxets en barris amb voreres
estretes, a introduir i treure infants dels cotxes i maniobrar cotxets del
maleter.

Sant Cugat en general

Joves

Áreas verdes

Cada vegada la societat està més sensibilitzada amb l\'esforç de mobilitat que representa el període que va des de l\'embaràs fins que els nens són autònoms i no Embarassades, mares recents i famílies amb
requereixen l\'ús d\'un cotxet. Per aquest motiu, són més freqüents les places per seure al transport públic així com les places d\'aparcament per a famílies als
infants menors de 3 anys
centres comercials i a algunes ciutats i municipis. En una ciutat tant familiar com Sant Cugat hi hauria d\'haver un nombre mínimde places d\'aquest tipus als
diferents barris de la ciutat per ajudar a aquest col·lectiu .

Mirasol Centre

Maquina de reciclar oli de Mirasol, al costat del Mercadona.

He avisa\'t molts cops al 010 i al departament corresponent sobre el mal
funcionament dela maquina de reciclar oli de Mirasol Centre. Dia si i dia
també s\'empassa el bidó d\'oli i no en retorna cap de buit. La maquina
tampoc de cap telèfon de contacte, els veïns acabem deixant els pots
d\'oli davant...la solució de l\'ajuntament és anar a recollir un altre bidó
gratuït, si fos una vegada no passaria res, però a mi se m\'ha empassat
6 bidons i n tinc temps per estar tot el dia anant a buscar-ne un de nou,
encara que sigui gratuït, per mi com si el volen cobrar. Poden
comprobar les meves trucades i queixes sobre el tema, sense cap tipus
de millora ni resposta.

He avisa\'t molts cops al 010 i al departament corresponent sobre el mal funcionament dela maquina de reciclar oli de Mirasol Centre. Dia si i dia també
s\'empassa el bidó d\'oli i no en retorna cap de buit. La maquina tampoc de cap telèfon de contacte, els veïns acabem deixant els pots d\'oli davant...la solució de
l\'ajuntament és anar a recollir un altre bidó gratuït, si fos una vegada no passaria res, però a mi se m\'ha empassat 6 bidons i no tinc temps per estar tot el dia
anant a buscar-ne un de nou, encara que sigui gratuït, per mi com si el volen cobrar. Poden comprobar les meves trucades i queixes sobre el tema, sense cap
tipus de millora ni resposta. Poden resoldre la situació? el que està clar és que la maquina no funciona, i no es que porti mesos així, ja porta anys...tan difícil és
arreglar la maquina? o canviar la conseció de l\'empresa que la gestiona? o és que hi ha gat amagat i tan és si la màquina funciona o no perque el que importa és
que l\'empresa que la gestiona seguixi fent-ho? No tinc cap esperança de resoldre aquesta gestió però els hi envio la meva sol.licitud, que ja és una queixa, una
vegada més.

els veïns

Tots parcs

Parcs infantils

Lavabos públics

Degut al gran volum de parcs que hi ha a Sant Cugat, caldria instal-lar wc públics als parcs, es una manera d´evitar incivisme .

Nens

Para central, coll fava.

Más luz en nuestra preciosa ciudad

Sant cugat está muy oscuro por la noche, da miedo pasear por algunas
calles de noche. Sobre todo por coll fava

Pondría más luz o más luz blanca para iluminar Sant cugat sobre todo coll fava, está muy oscuro por la noche no ves ni la cara de la gente que te cruzas.con lo
bien que se pasea en verano por l noche y es una pena.

Todos los vecinos

Casa de la Cultura

CLASES REPASO, CLASES REFUERZO ESTUDIO

APOYO ESCOLAR A NIÑOS CON DIFICULTADES DE
En Sant Cugat somos muchos los profesores que podríamos dedicar unas horas a la semana a esta tarea. • Sería una aula de repaso como las academias
APRENDIZAJE CON ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS Y QUE privadasde refuerzo escolar: el ayuntamiento podría financiar la mitad del coste.
NO PUEDEN COGER UN PROFESOR DE CLASES PARTICULARES

NIÑOS Y BACHILLERATO para preparar
selectividad

Barri de Les Planes, Sant
Cugat. Carrer que condueix
a l\'estació de FGC.

Asfaltar carrer que condueix a l\'estació de FGC a Les Planes

Ensopegades, torçades de peu, forats al terra plens d\'aigua quan plou

Possarse d\'acord amb l\'ajuntament de Barcelona i FER-HO!!

Tot el barri de Les Planes, que hi som molts els
que agafem el tren diariament. Tambè els busses
de barri.

Equipaments municipals

Canviadors per a bebès

Adequar els espais municipals a les necessitats de les famílies amb
bebès

Molts dels edificis municipals no disposen de canviador per a bebès i per a les mares i pares resulta força incòmode haver de canviar els nostres fills i filles.
Proposo instal·lar-ne un a tots els edificis municipals amb més usuaris

Famílies

ya están previstos detrás del
DIR

Privado Huertos urbanos

Huertos urbanos

Ya hace mucho que se habla de huertos urbanos tanto a nivel del ayuntamiento como en asociaciones ! hacerlos ya de una vez !

todos los habitantes

Prop dels parcs,
especialment

Excrements d\'ocells

Hi ha una autèntica invasió d\'aus de tots tipus que, degut a una
deficient alimentació, en un hàbitat que no és el seu, generen uns
excrements molt grans i corrossius, que empastifen bancs, voreres i,
sobre tot, cotxes. A més a més, aquests excrements poden provocar
malalties.

És necessàri reduïr el nombre d\'aus que hi ha a la ciutat. En primer lloc cal un procés decaptura per treure\'ls. En segon lloc cal una campanya de concienciació
perquè els ciutadans no el alimentin. En tercer lloc cal trobar un sistema per evitar-ne la reproducció.

Tota la ciutadania

Zona Volpelleres 1.Bosque
de la Av Alfonso de Arago 2.
Parque Avenida de Can
Bellet

Bosque y Parque Volpelleres

Mejoras

Tenemos dos propuestas: La primera es adecuar el bosque de la Av Alfonso de Arago que tenemos en la zona de Volpalleres con luz, para así aprovecharlo
durante mas horas sobre todo en los meses de invierno. La segunda propuesta es en el parque de la Avenida deCan Bellet zona Vollpalleres, existe una zona
amplia con unas bancas que solo tiene piedra, sería muy conveniente arreglarlo con zonas ajardinadas, arboles o algo que haga que ese espacio no se vea
abandonado.

Comunidad de Volpelleres

Pg. Mare de la Font 2-10,
08174 Sant Cugat del Vallès
(pista esportiva ubicada a
l´escola)

Millorem el pati de l´escola (tendals)

Millora dels espais d´ombra a la pista de l´escola, on la temperatura del
ciment fa insostenible l´exposició al sol.

La proposta consisteix en ubicar punts d´ombra en la pista esportiva de l´escola. En aquest espai es fan activitats lectives i extraescolars alhora que tots/es els/les
alumnes de 2n fins a 6è passen l´estona d´esbarjo. També és un espai on es celebren les festes amb les famílies (carnaval, festa de la primavera, final de curs...)
El principal problema d´aquest espai és que la incidència del sol, ja des de la primavera fins al novembre, fa que la temperatura sigui insostenible alhora que fa
malbé la vista, ja que tot ho enlluena. La idea és establir un o dos punt d´ombra amb tendals tipus vela o tipus pèrgola collada a terra per tal que els nens i nenes
es puguin protegir del sol. Cal que siguin uns tendals ben collats a terra fixos o que es puguin plegar en cas de vent.

Els i les alumnes de l´escola i els i les mestres del
centre.

Parc central, estació
santcugat, mirasol

M\'agradaria que hi haguesin mes busos publics.

Mes transport public, mes linees de bus

M\'agradaria que hi haguessin mes linees de bus per sant cugat, per poderme moure mes facilment.

Bus sancugat

General

Reducció senyals de trànsit

Millorar una imatge absurda de proteccionisme treient senyals de trànsit Considero que els senyals de trànsit a Sant Cugat són excessius. Crec que amb menys dela meitat serien suficients. Són repetitius i moltíssimes vegades obvis.
Tots
Només cal veure per exemple la cruïlla dels carrers Rovira i Virgili amb Ramon Muntaner on tots els senyals valen però molts són obvis o estan duplicats. Han
contat els senyals que hi ha a lo llarg del Camí de Can Gatxet? Més del mateix. Model a copiar: Berlin. Quasi no hi ha senyals. Si el carrer és estret i només passa
un cotxe no hi ha cap senyal de prohibit aparcar. Si en una cruïlla els cotxes et venen per la dreta, no hi ha un “Ceda el paso”. Si hi ha un gual senyalitzat a la
porta, no es pinten ratlles a terra (cal pintar totes les ratlles per aparcar al carrer Rovira i Virgili ?). La meva proposta no és d’inversió, sinó d’estalvi per poder
invertir en altres qüestions més profitoses.

Avinguda de Gràcia, Carrer
de Francesc Moragas i
Avinguda Rius i Taulet. Però
també es pot ampliar el
concepte de \"No aparcar en
hora punta\" a d\'altres
carrers com l’Avinguda Pla
de Vinyet.

Ordenació del trànsit a l’eix : “Avinguda de Gràcia”, “Carrer
de Francesc Morages” i “Avinguda Rius i Taulet”.
Especialment en hora punta.

Millorar el Trànsit a la nostra ciutat, especialment en hora punta

El trànsit en hora punta (de 08:00 a 09:30) per la nostra ciutat és molt complicat, especialment en el únic eix viari que la creua de punta a punta: “Avinguda de
Tothom que circula pel poble, especialment en
Gràcia”, “Carrer de Francesc Morages” i “Avinguda Rius i Taulet”. Aquest itinerari, que compta amb un trànsit molt dens durant tot el dia, és especialmente
hora punta
complicat en hora punta, i el fet d’anar canviant d’estructura no ho facilita. El itinerari comença amb un tram de doble sentit i carrils bici a banda i banda, continua
amb una zona d’un únic carril amb possibilitat d’aparcar en una de les bandes, passada la Rambla del Celler hi tenim dos carrils sense possibilitat d’aparcar, a
continuación 2 carrils per circular, voreres estretes i possibilitat d’aparcar a una banda i finalment hi trobem 3 carrils per circular amb possibilitat d’aparcar en una
banda. Projecte 1: Obres per facilitar el trànsit a tot aquest eix millorant la circulació en cotxe, bicicletes i de vianants en detriment de la possibilitat d’aparcar i
eliminant les zones de càrrega i descàrrega. Desplaçant aquestes als carrers del voltant Projecte 2: Molt menys ambiciós i molt més senzill d’aplicar: Mantenir 2
carrils per la circulació al llarg de tot el trajecte, encara que únicament fos en hora punta. Es podría millorar considerablement el trànsit durant aquest periode si es
prohibeix estacionar (i parar vehícles) en hora punta al llarg d’aquests 3 carrers, especialment “Avinguda de Gràcia” i “Carrer de Francesc Morages”. No és una
tasca fácil i possiblement impactarà en els carrers dels voltants per tal d’habilitar zones de càrrega i descàrrega durant aquella estona, però els beneficis generals
son molt grans.

casal de Mirasol

Bar al casal de Mirasol

Poder anar a pendre algo amb els amics despres dels actes o activitats
del casal

M\'agradaria que el casal de Mirasol disposes d\'un bar on poder anar a pendre algo, o dinar (tipus com el que existeix al casal de Valldoreix) Podria ser un lloc de
trobada amb els veins i amics.

Veïns de Sant Cugat

08196 (Can Cortés)

Arreglo calle donde resido

Arreglo vía pública

En el año 2012, presenté una incidencia de la calle en la que vivo Avd. Antoni Griera (Las Planas) no es Sant Cugat, pero si que para tramites pertenecemos a
este municipio, en la incidencia indicaba que la calzada de la calle arriba nombrada estaba en mal estado y que nada más salir de nuestra vivienda nos
encontramos con un bache grande además el día que llueve se acumula algo de agua y salpica a nuestra pared, el que lo conoce y sabe no va rápido pero los
camiones de recogida de basura, distribuidor de gasóleo etc., por su peso también contribuyen a que el hundimiento se haga más grande. Un poco más adelante
vuelve haber otro agujero en el cual ya se ha caído alguna persona yendo en moto. Aún hoy después de varios años sigue la calle igual. Ruego tomen buena nota
dedicha incidencia y pongan remedio rápido. Sin otro particular, Maite

Vecinos de Can Cortés

Can Magi / Coll Fava

Mas carril bici.

Poder acceder a la estacion de sant joan

Continuar el carril bici de la carretera de roquetas hasta la estación de Sant Joan

Todo los habitantes de sant cugat

Parc de Can Vernet.

Pista de volei platja

Fer esport

Fer una altre pista de volei platja al parc de Can Vernet, la actual te molt èxit i està saturada.

Joves i esportistes de totes les edats.

Pont del costat del Lidl

Conectar les escoles de l\'altre costat de l\'autopista, per tal
que es pugui arribar caminant i/o bicicleta.

Que des de Vollpalleres es pugui creuar l\'autopista pel pont, caminant o Les escoles de l\'altre costat tenen l\'acces molt limitat des del centre de la ciutat, sobretot pel que fa amb bicicleta o caminant. Per tal de facilitar la mobilitat de la
en bicicleta
zona i potenciar la mobilitat sostenible, es necessari poder arribar de forma segura. Per això és necessari habilitar voreres i carrils especis per bicicletesi vianants.

La mobilitat en general i els alumnes i pares de
les escoles

Coll Favà entre d\'altres

Contenidors grocs

Neteja dels carrers i optimització del reciclatge de la brossa

Donat que d\'una banda el comportament cívic dels veïns no és el desitjable, i d\'una altre que la recolida de deixalles del contenidor groc no es fa amb la
frequència que es necessita, proposaria doblar el nombre dels contenidors grocs allà on físicament sigui possible. Així aconseguiriem que el carrer estigués més
net i que les bosses de brossa que van al contenidor groc no acabin en el gris perquè no hi caben en el groc

Veïns

Monmany

Accès AP7 per Monmany

Mobilitat

Al Municipi tenim un accès privilegiat a la AP7 per Monmany /Can Domènech, però ens fa falta que acabeu d\'asfaltar el tros que falta per fer-ho veritablement útil, Població Sud-Oest Valldoreix
especialment els dies de pluja. Gràcies.

Estació

Ampliació aparcament Estació de Valldoreix

Mobilitat sostenible

De tots es conegut el difícil que és trobar aparcament a prop de l\'Estació de Valldoreix. Seria possible ampliar l\'espai existent amb plantes subterrànies? Gràcies

Població Valldoreix

Aqualonga?

Parcs infantils amb tirolines i jocs innovadors

Esbarjo famílies

A tot Sant Cugat s\'estan ampliant o actualitzant els parcs infantils amb jocs innovadors. A Valldoreix també ho hem vist a prop del Cap. Seria possible ampliar-ho
a la resta de Parcs o al menys, a algun més central, tipus el que hi ha al costat de l\'esglèsia?

Familíes amb nens

General

Excursions guiades pel Municipi

Coneixement de la història i l\'entorn de Valldoreix

Es tractaria d\'organitzar els dissabtes i diumenges excursions guides pel municipi, tant pels indrets amb interès històric o cultural, com per l\'entorn natural de
Població Valldoreix
Collserola; de forma que la població els conegués y de pas fes comunitat. Història i Art Estació. Historia i Art Masies que formen els barris. Ermita de la Salut. Etc.

General

Espais públics per usos privats: festes infantils

Mancança de serveis a Valldoreix

Donat que no disposem de cap espai tips QGuay al municipi, pot ser una manera que tots contribuïm al mantenimient dels espais públics seria que poguessim
utilizar alguns espais públics (casal de cultura, escola de música, etc.) per a celebraciones familiars.

Volpelleres

Volpelleres Solució a l\'estructura inacabada de la Via Augusta

Solució a l\'estructura inacabada de la Via Augusta

Voldríem que \'Ajuntament impulsés algun tipus de solució en relació a l\'obra de l\'edifici situat davant de la Via Augusta 114-118. Segons tenim entès, era un
Veïns de Volpelleres
edifici que havia d\'acollir unes oficines, promogut per l\'empresa Alcaraz, que va entrar en concurs decreditors, deixant paralitzada l\'obra quan es trobava en fase
d\'estructura. Així, fa ja MÉSDE SET ANYS que els veïns tenim davant aquesta enorme estructura, que no només desllueix el barri, sinó que no té cap tipus de
protecció, de manera que molt sovint s\'hi enfilen joves, amb el perill que això comporta, a més que l\'estructura es va deteriorant. Desconec què és el que pot fer
l\'Ajuntament al respecte, si aquest edifici continua en mans privades, però agrairíem que s\'estudiés alguna via legal per tal d\'expropiar el terreny, si és possible, i
així poder acabar l\'obra per a fer-hi equipaments municipals, o bé tirar a terra l\'estructura, directament. Moltes gràcies.

General

Xarxa (real) de carril bici

Manca de connectivitat de la xarxa de carrils bici limitant la seva utilitat
quotidiana

La xarxa actual de carrils bici de Sant Cugat sembla extensa, però s\'ha creat bàsicament aprofitant les noves urbanitzacions des dels \'90 i té importants
mancances en quant a connectivitat dins del municipi i amb els municipis veins. No hi ha carril bici a la carretera deRubí (eliminant places d\'aparcament davant
del DIR... i amb obres a les rotondes podria fer-se), ni paral.lel a la ronda nord, connectant el magnific carril que vé des de l\'UAB per la carretera de Cerdanyola
amb les zones de Vollpalleres i Parc Central (pot ser fer-ho per davant de la masia de Can Magí via Pau VI i Salvador Espriu cap a Coll Favà). No hi ha carril bici
pel Passeig de Valldoreix entre estacions (fer-ho eliminant les places d\'aparcament), ni tampoc no continua per l\'Avinguda del Carril per davant de l\'escola
d\'aquitectura (encara sense asfaltar!) fent un tunel sota la carretera de Vallvidrera cap a Mirasol, ni des del centre cap a Can Trabal (carril que continui des de
Rambla Ribatallada per Rambla Ribera), fer-ne al carrer Jaume I des de Mirasol a l\'Arxiu Nacional (zona amplíssima), i de Valldoreix a La Floresta (Carrer S.
Jaume, Passeig Pollancres, Pas del\'Estació...), i de La Floresta a Les Planes (mes complicat, però com a continuació del carril paral.lel a l\'autopista dels tunels
que comença al Baixador de Vallvidrera),... Menys aparcament al carrer i mes espai per la bicicleta mes enllà de l\'ús ludic dels caps desetmana.

Tots els ciutatans que disposin de bicicleta

l’Avinguda Mas Fuster.

Voreres de l\'Avinguda Mas Fuster

Que les voreres de l\'Avinguda Mas Fuster siguin transitables.

Sol·licitar que facin transitables les voreres de l’Avinguda Mas Fuster. Per anar des de la cantonada amb Bolívar fins a Can Cadena, hi ha un seguit d’entrebancs
que fan impossible caminar sense haver de baixar de la vorera moltes vegades amb el consegüent perill deser atropellats pels cotxes. El problema s’agreuja si: 1.
Es porta una persona discapacitada en cadira de rodes. 2. Si una persona, per problemes de mobilitat, s’ha de recolzar del braç d’una altra. 3. Es va amb el carret
de la compra o amb un cotxet de criatura. 4. Es va amb un paraigües obert. He vist gent amb cotxets de criatura i gent amb cadira de rodes anant per la calçada,
en no poder transitar per les voreres. Això és perillós, ja que malgrat la limitació de velocitat a 30km/h, lamentablement hi ha vehicles que no la respecten. En
resum, que les voreres de l’Avinguda Mas Fuster no estan de cap manera adaptades a la gent gran, gent amb problemes de mobilitat, criatures i discapacitats.
Per això demano que al menys una de les dues voreres es faci més ampla per poder desplaçar-s’hi de forma adequada com a la majoria de carrers principals de
Valldoreix.

Tota la ciutadania, especialment gent gran i
discapacitats.

Volpelleres, a sobre del
pàrquing del Mercadona.

Espai lúdic i esportiu a sobre del pàrquing del Mercadona de
Volpelleres.

Ampliar l\'espai lúdic del barri i donar utilitat a l\'espai.

Fer un espai de joc i pràctica de l\'esport (bàsquet, futbol sala, handbol, patinatge...) a la coberta del pàrquing del Mercadona de Volpelleres. Donaria utilitat a
l\'espai i ampliaria l\'oferta del barri. Caldria també fer unes tanques altes per evitar caigudes de persones i pilotes. També proposo fer un parc infantil a l\'espai de
pedres que hi ha a la plaça dedarrera el mateix Mercadona i que uneix el carrer Serrabogunyà amb Benet Cortada. Actualment només l\'usen els gossos per a les
seves necessitats i dificulta el pas dels vianants.

Tota la població.

Quasi bé tots els carrers de
Sant Cugat

Pilons

Facilitat d\'aparcament

Hi han molts aparcaments integrats en les voreres, per exemple els que hi han al principide la carretera de Vallvidrera, que no hi ha referència d\'on acaba la vorera Tots els conductors i sobre tot els veïns amb
i on comença l\'aparcament, amb uns pilons indicatius seria tot més fàcil.
aquest tipus d\'aparcament al seu carrer

Sant Cugat

Papereres per gossos

Per que no hi hagin tantes defecacions de gossos pel carrer.

Que com altres pobles se instal·lessin papereres amb bossetes per el excrements dels gossos seria una manera de no trobar tantes per el terra.

A tot Sant Cugat en prinçipi.
Es te que veure al numero
de persones posiples a cada
districte i organiçarse molt
bé.

FEM SALUT AMB COMPANYIA

Obesitat i altres malalties derivades, en situaçions de vida sedenteria
amb dones. Donar las eines neçesaries per fer caminades per Sant
Cugat ciutat, programadas i amb el suport deun/a especialiste amb
nutrició y esport adaptat.

Famílias amb nens

Tothom

Dones majors de 50 anys i persones amb la
mateixa problematica de obesitat, soletut, i vida
sedentaria.

Passei Valldoreix direccio
Plaça lluis MIllet

pas sotarrani de la via del tren

perill entre vianants i ciclistas

Passadís sota la via del tren entre Passeig Valldoreix i plaça Lluis Millet Després de molts anys fa poc s ha modificat aquest passadís eliminant les escales que no
feia servir gaire ve ningú i amplia la rampa per on passava tot hom. Felicitats per que ha quedat molt be, pero encara queda un entrebanc. Existeix un perill seriós
que les bicicletes o patinets poden baixar massa despresa i just en la corba entrant en el túnel atropella a vianants ( señors amb carrets, gent gran etc.. Proposo
posar una xicana, veranda de aproximadament 1.5 mde llargada pocs metros abans de la corba de aquesta manera les bicis tindran que rebaixar la velocitat. El
mateix cal en la rampa de pujada cap a la Plaça de en Lluis Millet.

Vianants ciciclistes que passen per el passadis
sotarrani

Tot St. Cugat

Celebracions per tothom

Així com quant ve San Joan, Tots Sants, Cap d\'any etc. etc. i amb els Així com quant ve San Joan, Tots Sants, Cap d\'any etc. etc. i amb els casals la gent te un punt on anar i sopar tots junts per uns preus raonables, que es pugés
casals la gent te un punt on anar i sopar tots junts per uns preus
fer el mateix per la gent no tan gran pe poder reunirse amb un lloc a celebrar i esta amb gent amb uns preus mes raonables. Pues hi ha gent sense familia que
raonables, que es pugés fer el mateix per la gent no tan gran pe poder
aquest dies no saben on anar i es troben sols, pero tampoc poden accedir als preus que hi han al restaurants per aquestes dates.
reunirse amb un lloc a celebrar i esta amb gent amb uns preus mes
raonables. Pues hi ha gent sense familia que aquest dies no saben on
anar i es troben sols, pero tampoc poden accedir als preus que hi han al
restaurants per aquestes dates.

Can Sant Joan

Camino polígono Sant Joan y cole Thau

Mejorar o hacer acceso peatonal desde rotonda lidl al polígono Can Sant Hacer un acceso peatonal desde la rotonda del Lidl hasta el polígono Can Sant Joan poniendo aceras en condiciones, semáforos pasos de peatones.... De tal
Trabajadores polígono can Sant Joan Alumnos
Joan, aceras, semáforo, pasos peatones.
manera que trabajadores y alumnos del polígono puedan a pie o en bici al trabajo o colegio y no como en la actualidad cuando quien tiene el valor de ir andando se colegio Thau, gibernat Golf.
encuentra con aceras acaban en escampado.

Calle Girona, Xerric, Vinyals.

Mejorar aspecto centro y calles peatonales

Poner maceteros grandes o maceteros colgantes en farolas para
mejorar aspecto de las calles peatonales todo el año

Poner maceteros grandes o maceteros colgantes en las farolas de las calles peatonales del eje no comercial para hacerlas más atractivas y que la gente se anime
a pasear por ellas y dar la oportunidad a los negocios de la zona beneficiarse de la fluidez de vianantes y así hacer más grande el centro comercial y no limitarlo a
calle Santa María y Santiago Rusiñol, alegar hacia las calles Xerric, Girona.

Todos

Continuación Av de la Clota

Camino peatonal de Volpalleres a Sant Joan

Que se pueda llegar al colegio caminando .

Que se pueda llegar caminando desde Volpalleres a los colegios que se encuentran en Sant Joan. Que las rondas del puente tengan sendas peatonales y sea una
continuidad deAv de la Clota.

Comunidad en general

Parc Central

Gossos i nens

Creació d\'una àrea tancada per poder deixar anar els gossos al parc
central

Fan falta mes estacions de recollida del bidonet Seria necessari un \"pipican\" al parc central

Millorar la convivència entre nens i gossos

centre

Bidonet

Augmentar el nombre d\'estacions de recollida de l\'bidon d\'oli

facilitar el reciclatge d\'un producte tan contaminant per a l\'aigua com l\'oli

tots

General

Marquesines parades autobus

Quan plou hi ha moltes parades d\'autobus que no tenen marquesines i
les persones que esperen no tenen lloc on axuplugar-se. Un exemple
son les parades de l\'avinguda de la clota.

Quan plou els usuaris de l\'autobus que s\'esperen a parades sense marquesines es mullen. A l\'avinguda de la clota, per exemple, no hi han i la frecuencia de pas Usuaris de l\'autobus en general
d\'autobus pot provocar que la gent que espera acabin ben xops.

Calles principales donde
actúan las máquinas
propulsoras y aspiradoras.

Substitución propulsores de aire en la limpieza de las calles.

Mejorar la salud pública

Creo que sería interesante para todos substituir los propulsores de aire con los que se limpian las calles por aparatos que utilizan agua y aire. Ya se han utilizado
en ocasiones con un buen resultado, pero desconozco por qué dejaron de usarse. Los propulsores deaire son dañinos para la salud de viandantes y vecinos al
crear una nube de polvo y porquería que afecta a las vías respiratorias y a los ojos. También resultan peligrosos para los propios trabajadores de la limpieza.

Totalidad de la población de Sant Cugat

General

Reemplazo de árboles alergénicos

Disminuir el nivel de alergia en la población

Reemplazo de los árboles que producen alergia en la población. Sustituyéndolos por árboles autóctonos. La incidencia de las alergias en Sant Cugat ha ido en
aumento en los últimos años y uno de los agentes causantes son los árboles con alto índice dealergénicos. Esta medida contribuiría a una mejora en la salud
pública al mismo tiempo que reduciría la necesidad de consultas médicas por alergias y el gasto farmacéutico.

todos los santugatenses

Passeig Valldoreix (Estonac)
, carrer Bethoven

Esporga

Fer q els arbres o altres plantes, NO invaeixin les voreres. (Passeig
Valldoreix,(Estonac) Carrer Bethoven,....etc

Comunicar a cada veí la necesitat a fer-ho.

Tots els vianants, petits, mitxans i grans.

Tothom

La cruïlla de carrers: Passeig
Sant Magí, Rius i Taulet,
Avda. Catalunya, Avda. Lluis
Companys

Radar de control de velocitat amb avís corresponent.
(Respectar el límit de velocitat i els semàfors).

Augmentar seguretat viaria i rebaixar el nivell de soroll.

La cruïlla de carrers: Passeig Sant Magí, Rius i Taulet, Avda. Catalunya, Avda. Lluis Companys es el lloc amb constant moviment de vianants creuant els
mencionats carrers. Per part de vehicles que pugen per carrer Rius i Taulet des de Quatre Cantons es bastant freqüent aprofitar el semàfor en ambar (cantonada
Avda Catalunya) per a continuar direcció Rubí. Mentre el semàfor de la cantonada Passeig Sant Magí es posa verd per els vehicles que venen de Rubí. Doncs els
que van direcció Rubí es troben de cara amb aquests que giren per continuar per Passeig Sant Magí. Es un miracle, que hagi tan pocs accidents. A la nit per la
mateixa cruïlla passen les motos a tota velocitat sense respectar el límit i amb tot el soroll possible. Aquesta pràctica es tan pellirosa com molesta per tots els
veïns. Creiem, que amb la instal•lació d\'un radar i un avís corresponen es podria arreglar molt la situació.

Tots els veïns dels edificis a prop de la cruïlla de
carrers: Passeig Sant Magí, Rius i Taulet, Avda.
Catalunya, Avda. Lluis Companys, els vianants i
els conductors de vehicles.

Al districte del centre, a
l’escola Joan Maragall,
concretament al Carrer de
les Escoles.

La sala Joan Maragall

Manca d’espai a l’escola Joan Maragall i també d’altres entitats (per
exemple, els esplais i caus).

Al Joan Maragall hi ha un espai abandonat des de fa quatre anys: la casa del conserge que hi havia abans a l’escola. Aquest espai està tancat i l’escola fa temps
que demana convertir-lo en una sala polivalent ja que hi falten espais. El projecte consistiria en rehabilitar aquest espai, que seria no només per l’escola sinó per
tota la ciutat. En efecte, hi ha moltes entitats que els falta lloc per reunir-se o dur a terme les seves activitats: per exemple, els esplais i els caus. L’escola només
utilitzaria aquesta sala en horari lectiu. Als vespres i caps de setmana la sala Joan Maragall es pot fer servir per tots els col·lectius que ho necessitin. Això seria
possible ja que hi ha un accés directe pel carrer de les Escoles, és a dir, no cal entrar dins l’escola per accedir a la sala. Com que no hem pogut accedir a l’interior
de la casa no sabem exactament el pressupost que caldria per fer-ho. Hem posat més de 50.000 euros però és una xifra orientativa, dependrà de l’estat a l’interior.
Quan hi puguem accedir (les claus les té l’ajuntament), podrem fer un projecte més detallat. En resum, la ciutat guanyaria un nou equipament al centre, i tothom
en sortiria beneficiat.

Infants, joves, adults, gent gran. Com a mínim,
450 alumnes de l’escola Joan Maragall i altres
entitats de Sant Cugat que necessiten espais per
reunir-se i dur a terme les seves activitats
(esplais, associacions, etc.)

Al districte del centre, a
l’escola Joan Maragall,
concretament al Carrer de
les Escoles.

La sala Joan Maragall: un nou equipament per la ciutat

Manca d’espai a l’escola Joan Maragall i també d’altres entitats (per
exemple, els esplais i caus).

Al Joan Maragall hi ha un espai abandonat des de fa quatre anys: la casa del conserge que hi havia abans a l’escola. Aquest espai està tancat i l’escola fa temps
que demana convertir-lo en una sala polivalent ja que hi falten espais. El projecte consistiria en rehabilitar aquest espai, que seria no només per l’escola sinó per
tota la ciutat. En efecte, hi ha moltes entitats que els falta lloc per reunir-se o dur a terme les seves activitats: per exemple, els esplais i els caus. L’escola només
utilitzaria aquesta sala en horari lectiu. Als vespres i caps de setmana la sala Joan Maragall es pot fer servir per tots els col·lectius que ho necessitin. Això seria
possible ja que hi ha un accés directe pel carrer de les Escoles, és a dir, no cal entrar dins l’escola per accedir a la sala. Com que no hem pogut accedir a l’interior
de la casa no sabem exactament el pressupost que caldria per fer-ho. Hem posat més de 50.000 euros però és una xifra orientativa, dependrà de l’estat a l’interior.
Quan hi puguem accedir (les claus les té l’ajuntament), podrem fer un projecte més detallat. En resum, la ciutat guanyaria un nou equipament al centre, i tothom
en sortiria beneficiat.

Infants, joves, adults, gent gran. Com a mínim,
450 alumnes de l’escola Joan Maragall i altres
entitats de Sant Cugat que necessiten espais per
reunir-se i dur a terme les seves activitats
(esplais, associacions, etc.)

Al districte del centre, a
l’escola Joan Maragall,
concretament al Carrer de
les Escoles.

La sala Joan Maragall: un nou equipament per la ciutat

Manca d’espai a l’escola Joan Maragall i també d’altres entitats (per
exemple, els esplais i caus).

Al Joan Maragall hi ha un espai abandonat des de fa quatre anys: la casa del conserge que hi havia abans a l’escola. Aquest espai està tancat i l’escola fa temps
que demana convertir-lo en una sala polivalent ja que hi falten espais. El projecte consistiria en rehabilitar aquest espai, que seria no només per l’escola sinó per
tota la ciutat. En efecte, hi ha moltes entitats que els falta lloc per reunir-se o dur a terme les seves activitats: per exemple, els esplais i els caus. L’escola només
utilitzaria aquesta sala en horari lectiu. Als vespres i caps de setmana la sala Joan Maragall es pot fer servir per tots els col·lectius que ho necessitin. Això seria
possible ja que hi ha un accés directe pel carrer de les Escoles, és a dir, no cal entrar dins l’escola per accedir a la sala. Com que no hem pogut accedir a l’interior
de la casa no sabem exactament el pressupost que caldria per fer-ho. Hem posat més de 50.000 euros però és una xifra orientativa, dependrà de l’estat a l’interior.
Quan hi puguem accedir (les claus les té l’ajuntament), podrem fer un projecte més detallat. En resum, la ciutat guanyaria un nou equipament al centre, i tothom
en sortiria beneficiat.

Infants, joves, adults, gent gran. Com a mínim,
450 alumnes de l’escola Joan Maragall i altres
entitats de Sant Cugat que necessiten espais per
reunir-se i dur a terme les seves activitats
(esplais, associacions, etc.)

Sector Can Trabal (carrer
Les Ones, carrer Sant Cugat
i rodalies)

Millora per a la comunitat de veïns de Can Trabal

La comunitat de veïns de Can Trabal pateix greus desventatges en
relació a la resta depoblació en serveis tant bàsics com transport o
infrastuctures.

La comunitat de veïns de Can Trabal ha vist recentment implantada la línea L10 detransport urbà. Visc a Can Trabal des de fa 46 anys i és la primera vegada que
veig que un transport urbà arriba a prop de casa. Dic a prop perquè no arriba al meu carrer (Les Ones). Aquesta línea té un horari molt limitat durant els dies
feiners i no circula els caps desetmana. Això no només beneficiaria els veïns dels carrer de la zona sinó també els i les treballadores i els escolars que vénen des
de Sant Cugat. D\'altra banda, una gran part del carrer Les Ones no està asfaltat. Aquest fet ha dificultat les labors d\'adeqüació del sanejament, fent només 4 o 5
anys que disposem de clavegueres. A dia d\'avui, el nostre carrer segueix sense estar asfaltat i degut a les pluges, és un infern caminar i circular pel nostre carrer.
Demano que asfaltin el carrer el més aviat possible, i un cop fet, que l\'autobús amplïi el recorregut i passi pel carrer Les Ones.

La comunitat de veïns de Can Trabal

Barri del monestir (Av.
Cerdanyola)

Millores mobilitat i paisatge urbà l\'Av. Cerdanyola

Mobilitat i paisatge urbà

Sóc veí del barri monestir i volia presentar el meu projecte per millorar l\'Av. Cerdanyola en mobilitat i paisatge urbà. l\'Av, és el referent del barri monastir amb
comerç de proximitat i un punt de trobada dels veïns del barri. Cal adequar-lo per unir el centre amb l\'Av. Cerdanyola. Les línies d\'actuació se centren en la
millora de l\'accessibilitat, il·luminació i paviment, crear zones verdes i arbres. Per exemple: com el clavegueram de les aigües depluja que afecta els veí i crea
molt perill de mobilitat a l\'hora de caminar per la vorera i els passos de vianants. Cordialment, Josep Domínguez Berenguer

Les persones de Sant Cugat

Auditori de Sant Cugat
Teatre Unió Possibles
ubicacions: Teatre Auditori,
Casal de Mira-sol,Casal de
Valldoreix,Parc de la
Pollancreda.

Proposta per fer activitats culturals relacionades les Arts
visuals i la música electrònica a nivell local

Dinamització de la ciutat i coneixement d\'artistes locals de renom a
nivell internacional i desconeguts aquí

Les activitats o actuacions es farien per diferents espais de la ciutat que siguin aptes per l\'execució tant a nivell visual com sonor. Principalmentment l\'objectiu
seria la promoció d\'artistes locals reconeguts a nivell nacional i inclús internacional i oferir al públic una activitat cultural nova per la ciutat que pot atraure a molta
gent de fóra, a part del públic local interessat. Una activitat sense precedents a la nostra ciutat i que es podria equiparar a ciutats europees com Innsbruck, Lió,
Gijón, etc

Promoció d\'artistes de Sant Cugat

Barri del Monestir

Projecta: vianants per Av. Cerdanyola

Fer de l\'Av. Cerdanyola un lloc on els veïns puguin moure sense el
perill de cotxes i la pol·lució i seguir amb aquesta política que tan bé
funciona al centre.

Projecta vianants per Av. Cerdanyola D\'un temps ençà, des de l\'Ajuntament de Sant Cugat es aquesta apostant per una important política de peatonalitzacions a Per a les persones de Sant Cugat
la zona central de la nostra ciutat. C / Santa Maria, Plaça Octavià, c / Sant Ramon ... són moltes les zones que s\'han lliurat de la contaminació i del soroll darrere
d\'una mobilitat més sostenible. Però no sempre va ser així. Hi va haver una època en la qual nombrosos col·lectius renegaven deles peatonalitzacions adduint
motius d\'allò més diversos, tot i que la majoria d\'ells tan febles com el que a vianants es redueixen les vendes perquè la gent no pot aparcar. Com a veí del barri
del monestir m\'agradaria veura l\'Av. Cerdanyola un lloc on els veïns puguin moure sense el perill de cotxes i la pol·lució i seguir amb aquesta política que tan bé
funciona al centre. Cordialment. Josep Domínguez Berenguer

Imagino que según
recorridos previamente
establecidos, puntos para
abordar, como Sant Cugat,
Mira-sol, Valldoreix (?)

Propuesta de Miniturismo: Transporte Público Estival \"El Mar
llega hasta sQgat\"

Acceso directo a puntos de playa (máximo 50 a 60Kms)

Ejemplo: 1) Tipo de Transporte: COMBIS o Minibus 2) Espacio para llevar silla plegable y sombrilla 3) NO gratuito (un % del consumo coche mediano 2
personas?) 4) Frecuencia: Lun a Dom (?) 5) Horarios: cada hora (?) 6) Pasaje obligatorio: Ida y Vuelta 7) Lugar desalida y paradas a determinar 8) Reservas
anticipadas, parten a capacidad completa BENEFICIOS MEDIO AMBIENTALES: * Descongestión vehicular de carreteras * Menor contaminación * Ideal
vehículos eléctricos BENEFICIOS AL CIUDADANO: * Mini-turismo periódico sin estrés * De casa al Mar y del Mar a casa (sin Hotel ni alquileres) (sin Coche, sin
Estacionamientos, sin Tren, sin Metro y con Amigos)

Residentes mayores de 60 años

Volpelleres

Masia can canyameres

Volem que es faci un centre cívic a la masia i que es restauri

La masia esta molt malament. Per les eleccions municipals es va pintar per fora però no s\'ha tornat a fer res mes. Volem la seva restauració i conversió en espai
de gaudiment per tot el veïnat del barri com a centre cívic.

Tots el veïns de volpelleres

Carrer llaceras, avinguda de
gracia

Autobus línea L8

Poca afluència per la zona del carrer Llaceras i avinguda de Gràcia.

Cal que passi amb mes freqüència per aquesta zona, ja que esta como una zona de linea apliada. Tot el trajecte apliat tindria que formar part del normal, per aixi
pasar amb mes afluència.

Veins de la zona Eixample (avinguda de Gràcia,
carrer de Llaceras, etc)

Tot Sant Cugat

Wifi autobús

Wifi en els autobusos de línia

Ficar wifi gratuït en els autobusos com a moltes altres ciutats.

Tots els passatgers dels autobusos de Sant Cugat

Todos los parques que
puedan admitir. Parque
central dos como mínimo.

Cafeterías/chiringuito

Tenemos parques que podrían permitir, sobretodo a las familias con
niños, estar mas tiempo y desfrutar tanto los padres como los niños.

Cafeterías por los parques que permitan hacer un vermouth al aire libre, celebrar cumpleaños.

Todos

Casino de la Floresta

Sostre mòbil patí Casino de la Floresta.

Poder realitzar activitats a l\'exterior del Casino de la Floresta, sense
patir la calor del\'estiu, ni mullar-se els dies de pluja.

Aquesta proposta surt de la Coordinadora del Senglar Cultural de la Floresta. A l\'equipament municipal del Casino de la Floresta es realitzen moltes activitats. Des Usuaris del Casino de la Floresta. Equipament
de la Xarxa de Centres Culturals Polivalents, passant pel Senglar Cultural, com d\'altres entitatsde Sant Cugat. El pati del Casino, envoltat per una porxada,
municipal de Sant Cugat del Vallés.
necessita un sostre mòbil per tal de poder realitzar activitats a l\'exterior del Casino de la Floresta, sense patir la calor del\'estiu, ni mullar-se els dies de pluja. El
material i mecanisme que hauríem d\'utilitzar, creiem que ha de ser el màxim respectuós amb el medi ambient, inclús alimentant el mecanisme amb alguna
energia renovable.

Plaça Cerdà. Cantonada
entre el camí de Can
Calders i la Ctra de
Cerdanyola.

Horts Urbans

Afavorir un espaí verd de cultiu dins de l\'espai urbà del barri per
contribuir a la millora de la salut i a una major qualitat de vida de les
persones usuàries.

Els horts urbans són espais de cultiu a petita escala, integrats paisagísticament i socialment útils. Contribueixen a la millora de la salut i a una major qualitat de
Població en general.
vida de les persones usuàries. El parc Cerdà és un espai sense ús definit i amb molt de potencial per reconvertir-lo en hort urbà. Proposem convertir part o tot el
terreny de la plaça cerda en hort urbà. A més cal preveure mobiliarí urbà com bancs i una font per hidratar-se, així com espais amb ombra. Els beneficis dels
Horts urbans són molt variats: Promouen l\'alimentació saludable, fomenten la socialització, crean xarxes de relacions socials, contribueixen a augmentar l\'activitat
física dels usuàris, a disminuir els gasos contaminants... Aquesta reconversió de la Plaça en hort urbà permetria millorar l\'espai amb la riquesa paisatgística que
suposa uns hors urbans i a la vegada dotar a la ciutadania i als veïns del barri un espai de trobada comunitari i sostenible.

"Començar per el centre que
és on es fa més evident el
problema. Cal veure si n\'hi
ha als districtes. Al bosc ja
hem comprovat que no hi
arriben

"La gestió de les cotorres a la ciutat de Sant Cugat\"
(proposta presentada pel grup \"COLLA DE L\'OLLA\")

"Preservar la fauna autòctona. Des de l\'arribada progressiva de les
Actuar sobre els factors que n\'afavoreixen la presència. A tall d\'exemple: poda periòdica sobre els arbres que més sovint utilitzen, retirada de nius, introducció de
cotorres, la presènciade les aus autòctones (rossinyols, merles, etc) i els depredadors (falcons)\" (es pot consultar a internet \"La gestió de les cotorres a la ciutat de Barcelona)
seus agradables cants han minvat en gran mesura. Cal controlar i
revertir aquesta situació

Tota la ciutadania
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Tota la ciutadania

Piscina Municipal de La
Floresta. Baixada can llobet
s/n

Piscina coberta a La Floresta

Falta de piscina a la zona durant el temps d\'hivern/tardor/primavera

Hi ha una instal.lació molt desaprofitada durant gran part de l\'any a La Floresta que és la piscina. Només s\'obre dos mesos a l\'any!. La meva proposta és que
Tothom! sobretot els alumnes de l\'escola bressol
durant el reste del\'any hi hagi un sistema de cobertura mòbil per a que es pugui fer servir, tipus la que tenen a Valldoreix! Així tant l\'escola bressol, com l\'escola i escola de La Floresta. A part de tota la població
de la Floresta, veïnes del barri o rodalíes no caldría el desplaçament cap a Valldoreix o Sant Cugat, que són les dos úniques opcions de pisicina cobertes que hi ha de la zona.
aprop. Evidentment amb el seus cursets per a tothom!

Al districte del centre, a
l’escola Joan Maragall,
concretament al Carrer de
les Escoles.

La sala Joan Maragall: un nou equipament per la ciutat

Manca d’espai a l’escola Joan Maragall i també d’altres entitats (per
exemple, els esplais i caus).

Al Joan Maragall hi ha un espai abandonat des de fa quatre anys: la casa del conserge que hi havia abans a l’escola. Aquest espai està tancat i l’escola fa temps
que demana convertir-lo en una sala polivalent ja que hi falten espais. El projecte consistiria en rehabilitar aquest espai, que seria no només per l’escola sinó per
tota la ciutat. En efecte, hi ha moltes entitats que els falta lloc per reunir-se o dur a terme les seves activitats: per exemple, els esplais i els caus. L’escola només
utilitzaria aquesta sala en horari lectiu. Als vespres i caps de setmana la sala Joan Maragall es pot fer servir per tots els col·lectius que ho necessitin. Això seria
possible ja que hi ha un accés directe pel carrer de les Escoles, és a dir, no cal entrar dins l’escola per accedir a la sala. Com que no hem pogut accedir a l’interior
de la casa no sabem exactament el pressupost que caldria per fer-ho. Hem posat més de 50.000 euros però és una xifra orientativa, dependrà de l’estat a l’interior.
Quan hi puguem accedir (les claus les té l’ajuntament), podrem fer un projecte més detallat. En resum, la ciutat guanyaria un nou equipament al centre, i tothom
en sortiria beneficiat.

Infants, joves, adults, gent gran. Com a mínim,
450 alumnes de l’escola Joan Maragall i altres
entitats de Sant Cugat que necessiten espais per
reunir-se i dur a terme les seves activitats
(esplais, associacions, etc.)

Al districte del centre, a
l’escola Joan Maragall,
concretament al Carrer de
les Escoles.
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Pati de la residència Sant
Cugat. La ubicació prevista
seria les antigues pistes de
pentanca del pati de la
residència.

Circuit de salut al aire lliure per gent gran.

Dèficit d\'instal.lacions per exercicis adequats a gent gran

L\'objectiu d\'aquest projecte és promoure l\'envelliment actiu a través del circuit degimnàstica a l\'aire lliure, un espai on fer exercici, relacionar-se i gaudir de l\'aire Principalment gent gran de la ciutat
lliure. Fomentar i millorar les condicions físiques d\'aquest col.lectiu, promovent l\'activaitat física com a hàbit saludable. Segons le sdades del pradrò municipal
del 2014 el 17% de la població de Sant Cugat és gent gran. En l\'enquesta d\'hàbits saludables feta per la Xarxa l\'any 2015 en els barris de Monestir-Sant
Franscesc la gent gran manifestaven que la raó principal per no fer exercici era la manca de diners. La majoria preferia fer-ho a l\'aire lliure i que l\'activitat física
que agradaria fer era un circuit de màquines a l\'aire lliure per fer-ho en companyia. Per totes aquestes raons es proposa facilitar un espai ubicat al pati de la
Residencia Sant Cugat, és un espai semi obert i segur. El pati es tanca al públic per la nit això facilitaria que el mobiliari del circuit estigues resguardat garantint la
seva durabilitat i bon estat. A més la residencia compta amb infraestructura com a mobiliari urbà, bancs i papereres, a més d\'un bar regulat. A més dels
professionals d\'infermeria de la residència.
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les Escoles.
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Jardins del Vallès.

Sanejament i Anfiteatre als Jardins del Vallès

Dèficit d\'equipament cultural a l\'aire lliure i sanejament d\'una zona
verda.

L\'amfiteatre seria un equipament cultural a l\'aire lliure que dotaria a la ciutat d\'una infraestructura polivalent per espectacles. Els Jardins del Vallès ´se un
Ciutadania en general.
emplaçament infrautiilzat amb molt de potencial, atès a la seva ubicació a l\'entrada de la ciutat. La disposició de les parets d\'aquest emplaçament fan que
actualment oculti a la vista dels veins i vianants molts recons que moltes vegades serveixen per amagar el mal ús dels jardins. Actualment hi ha jocs infantils,
malgrat això aquest espai no és utilitzat per les famílies de la zona ni de la ciutat. Es proposa canviar l\'ús d\'aquets espai per convertir-lo en un lloc emblemàtic.
La construcció de l\'anfiteatre dianmitzaria la zona a nivell social, cultural i econòmic. I també afavoriria la creació de començos i restauració d\'aquest extrem de la
ciutat. Aprofitan el desnivell de la zona es proposa fer una graderia i en la part baixa posar un escenari amb una conxa acústica per aconseguir un so de qualitat.
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l’escola Joan Maragall,
concretament al Carrer de
les Escoles.

La sala Joan Maragall: un nou equipament per la ciutat

Manca d’espai a l’escola Joan Maragall i també d’altres entitats (per
exemple, els esplais i caus)

Al Joan Maragall hi ha un espai abandonat des de fa quatre anys: la casa del conserge que hi havia abans a l’escola. Aquest espai està tancat i l’escola fa temps
que demana convertir-lo en una sala polivalent ja que hi falten espais. El projecte consistiria en rehabilitar aquest espai, que seria no només per l’escola sinó per
tota la ciutat. En efecte, hi ha moltes entitats que els falta lloc per reunir-se o dur a terme les seves activitats: per exemple, els esplais i els caus. L’escola només
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de la casa no sabem exactament el pressupost que caldria per fer-ho. Hem posat més de 50.000 euros però és una xifra orientativa, dependrà de l’estat a l’interior.
Quan hi puguem accedir (les claus les té l’ajuntament), podrem fer un projecte més detallat. En resum, la ciutat guanyaria un nou equipament al centre, i tothom
en sortiria beneficiat.
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Sant Cugat, Valldoreix i
Mirasol.

Ciutat per a tots

Des de el Taller Jeroni de Moragas atenem a persones amb discapacitat
intel·lectual, el nostre objectiu es que puguin tenir la màxima inclusió i
per això necessitem que la ciutat sigui accesible per ells en el àrea
cognitiva i no sols física. Per tant, la nostre necessitat es reduïr les
barreres que impedeixen fer ùs dels recursos en igualtat de condicions.

Nosaltres en el nostre dia a dia ens trobem amb moltes dificultats en la promoció d\'autonomia del nostres usuaris, moltes de les persones a les que atenem son
Persones amb discapacitat intel·lectual
potencialment autónoms però no ho poden ser perquè l\'entorn no ho permet. Una de les dificultats més grans que tenim ara mateix es el foment del ús autònom
del autobùs en Sant Cugat, tant el cartell del autobús com els horaris estàn escrits. Moltes de les persones a les que atenem, no tenen lecto-escritura i trobem que
no poden acabar de fer l\'aprenentatge perquè es poden equivocar de bus si para més d\'un en la parada. Es per això que proposem que la part de davant del
vehicle es pinti d\'un color per cada línea, d\'aquesta forma els usuaris només haurien de coneixer el color del seu bus habitual. Aquest petit detall tindria un gran
impacte en moltes persones i com aquest es podrien fer molts més per fer que Sant Cugat fos una ciutat per tots els seus ciutadans independentment de les
seves característiques personals.

Jardins de Sant Fransesc.

Espai de trobada.

Afavorir les relacions veïnals i dinamitzar una zona verda amb un poc us L\'espai de trobada seria un lloc de trobada informal, on compartir temps amb les veïnes i on crear xarxes de suport. Aquest emplaçament seria un element
actualment.
dinaitzador del barri juntament amb el Xalet Negre i la plaça d\'en Coll i amb la seva construcció s\'amplaria la dotacio d\'espais públics de racreació, lleure i
reunió. Es proposa un projecte de millora dels jardins de Sant Fransesc, es planteja la construcció d\'una glorieta on es puguin realitzar activitats artístiques i
culturals. Es complementaria amb un kiosc que pugui oferir begudes als ciutadans. Caldria que el kiosc estigues autoritzat a posar taules i cadires a mode de
terrassa. El projecte té per objectiu millorar l\'experiència dels ciutadans en els Jardins de Sant Fransesc, creant un pol d\'atracció d\'esbarjo a la ciutat. Promoure
la vidade barri, la convivència multicultural i la dianmització d\'aquesta zona. L\'emplaçament disposa d\'arbres grans que aconsegueixen una estada agradable, a
més disposa de zonade jocs infantils que fan que esdevingui un punt de trobada familiar del barri. Però en la realitat és una zona amb poca vida actualment,
esdevé una zona de pas però no d\'estada. La intenció és crear un pol d\'esbarjo millorant la infraestructura que faciliti la dinamització d\'aquest espai.

Ciutadania en general i veïnat dels barris del
Monestir i Sant Fransesc.

Al districte del centre, a
l’escola Joan Maragall,
concretament al Carrer de
les Escoles.
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General

PRESUPOSTOS

REDUCCIÓ SIGNIFICATIVA DE L\' IBI O AJUDES ECONÒMIQUES
PEL SEU PAGAMENT

SERVEIS SOCIALS, AJUDES A LA COMUNITAT

RENDES MÉS BAIXES, ATURATS DE LLARGA
DURACIÓ DE COL.LECTIUS VULNERABLES,
(majors de 45 anys, discapacitats, etc), LLARS
AMB NECESSITATS QUE NO ARRIBEN A
FINAL DE MES, AVIS AMB PENSIÓ MÍNIMA.
etc.
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Plaça Augusta

Barana al parc infantil de la plaça Augusta

Que els mes petits puguin sortir correct amb facilitant cap a la carretera
per on passen cotxes

Volem una barana entre el parc infantil de la plaça Augusta i la carretera, per evitar que els petits puguin sortir corrent cap els cotxes.

Pares i mares d\'infants
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BARRI DEL MONESTIR /
AVINGUDA CERDANYOLA

VIANITZACIÓ AVINGUDA CERDANYOLA FINS AL PASSEIG
TORREBLANCA

MILLORA DEL BARRI DEL MONESTIR AFAVORINT EL PAS DELS
SOL·LICITAR O AMPLIAR LA VIANITZACIÓ DE L\'AVINGUDA CERDANYOLA FINS AL PASSEIG TORREBLANCA PER MILLORRAR EL BARRI DEL
VIANANTS ENVERS ELS COTXES COM A LA RESTA DEL CENTRE MONESTIR I OBRIR-LO AL PAS DELS VIANANTS ENVERS DELS COTXES, MILLORAR UN DELS BARRIS MÉS DESFAVORITS I DESCUIDATS DE LA
DE SANT CUGAT I POTENCIAR UN DELS BARRIS MÉS
CIUTAT, ES CUIDEN MOLT MÉS ALTRES ZONES MÉS VISIBLES, NOMÉS ES VIANITZA EL CARRER DE LA CREU I ELS CAPS DESETMANA
DESFAVORITS DE LA CIUTAT

VIANANTS, COMERÇOS, GENT DEL BARRI,
INFANTS

LLUIS COMPANYS A LA
ALTURA DE LA CALLE
SOLÁ, CARRER DEL
POUS , RAMBLA
RIBATALLADA ETC. HAY
MAS LUGARES PARA
PODERLOS DISTRUIR
CORRECTAMENTE.

Armarios para tirar los bidones de aceite del hogar

Una distribucion mas justa

Si ponemos mas armarios para tirar los bidones de aceite mas cercanos al lugar del cual resides, y no tener que hacer una excursion cuando tienes que buscar
uno.

Toda la ciudania, y mas ecologicos
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l’escola Joan Maragall,
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les Escoles.
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Afecta a Sant Cugat, La
Floresta, Les Planes

De Sant Cugat al Tibidabo en bici

Camí segur per ciclistes que volen pujar al Tibidabo, connexió segura
per ciclistes de Les Planes a La Floresta/Sant Cugat (ej. nens a
l\'institut)

Arranjar un carril bici que passés per c/ Villà, Bosc de la serreta, c/ Montseny i carretera deCan Flo. Els punts més problemàtics ara: Montseny per la forta pujada
inicial i mal estat dela carretera de Can Flo. Potser valdria la pena de reobrir/aprofitar camins antics que van pel mig del bosc (un que baixa de les planes a Sant
Cugat o a La Floresta), Acondicionar-los per tal que puguin anar ciclistes i vianants.

Ciclistes, Vianants, escolars, tota els habitants
Sant Cugat ciutat, els de La Floresta, Les Planes
.........ciclistes, excursionistes.
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les Escoles.
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Infants, joves, adults, gent gran. Com a mínim,
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entitats de Sant Cugat que necessiten espais per
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Calle Josep Irla, 178-180,
Mirasol.

MEJORA DE LA SEGURIDAD VIAL EN LOS ACCESOS DE
ENTRADA-SALIDA AL PARKINGDE LA CALLE JOSEP IRLA,
178 DELANTE DE LA PLAZA DE L’ERA.

Evitar posibles accidentes de tráfico y colisiones, así como las
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circular con precaución y con una velocidad moderada, dicha señalización podría ir acompañada de reductores develocidad colocados previos a la llegada a la
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l’escola Joan Maragall,
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les Escoles.
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Caldria que s\'instal·lés en
algun espai públic de
l\'entramat urbà de la ciutat
de Sant Cugat del Vallès.

Mercat d\'alimentació a preus populars a Sant Cugat

La manca absoluta d\'un mercat popular d\'alimentació on poder
comprar a preus assequibles al municipi de Sant Cugat del Vallès.

A Sant Cugat, no existeix cap mercat d\'alimentació amb les seves corresponents paradesde verdura, fruita, carn, peix i demés queviures. El mercat de
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Tota la població.

EN LA BAIXADA DE
L\'ALBA ENTRE EL
CARRER VALLÈS I
CARRER LA
TORRE.(ELIMINANT UNA
DE LES DUES ESCALES
JA EXISTENTS).

MILLORAR ACCESSIBILITAT

AFAVORIR EL TRÀNSIT DE PERSONES ENTRE LA RAMBLA DEL
CELLER I LA ZONA DEL MONESTIR.

INTAL·LACIÓ D\'UNA ESCALA MECÀNICA I AIXÍ EVITAR CARRERS DE FORTS PENDENTS COM EL CARRER BALMES, CARRER SANT MEDIR QUE
ENS APROPEN AL MONESTIR.

PERSONES AMB MOBILITAT
REDUÏDA,PERSONES GRANS
,DISCAPACITATS I EL BENEFICI DE TOTHOM
EN GENERAL.

Sant Domènec

Transport públic

Operativitat

Caldria millorar l\'operativitat del transport públic a Sant Cugat, bàsicament pel que fa a l\'autobús. El poc temps que tenim tots fa que necessitem eficiència en el
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Tota la ciutadania

Al districte del centre, a
l’escola Joan Maragall,
concretament al Carrer de
les Escoles.
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Can Magi-Sant Joan

Voreres

Calen voreres per poder anar des del barri de Can Magí (Avinguda de
Roquetes) a l\'estació dels ferrocarrils de Sant Joan

Calen voreres per poder anar des del barri de Can Magí (Avinguda de Roquetes) a l\'estació dels ferrocarrils de Sant Joan

Tots els veins i treballadors de la zona

Al districte del centre, a
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les Escoles.
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General

Sensibilització ambiental

Reduir la petjada ecològica de les persones habitants de Sant Cugat

Dedicar un esforç important a sensibilitzar a la ciutadania en aconseguir que la nostra petjada ecològica sigui més petita. Les activitats per aconseguir aquest
objectiu poden ser tallers, conferències o també en un estil més semblant a la publicitat. Aquestes activitats les pot fer un grup de treballadors de l\'ajuntament de
Sant Cugat, o bé es pot subvencionar a diferents entitats del municipi per a que les organitzin. Cal fer alguna activitat de valoracióde la feina feta: mesurar els
resultats de la sensibilització. Per exemple, amb enquestes o amb indicadors de la petjada ecològica (per exemple la quantitat de brossa generada per càpita).

Tot el planeta

Al districte del centre, a
l’escola Joan Maragall,
concretament al Carrer de
les Escoles.
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Quan hi puguem accedir (les claus les té l’ajuntament), podrem fer un projecte més detallat. En resum, la ciutat guanyaria un nou equipament al centre, i tothom
en sortiria beneficiat.

Infants, joves, adults, gent gran. Com a mínim,
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entitats de Sant Cugat que necessiten espais per
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A nivell de municipi

Difondre constructivament l’ús quotidià de la bici

Promoure l\'ús de la bici en la movilitat quotidiana

Fer campanyes en positiu posant en valor la salut de cara a animar nous ciclistes, difondre plànol d\'itineraris existents i recomanats, fer campanyes de cara als
conductors d\'altres vehicles de com respectar millor als ciclistes en una ciutat que cal compartir. Aquesta proposta és en nom de l\'Assemblea de la Bici Sant
Cugat.

Ciutadania en general

A nivell de municipi

Articular una xarxa ciclable bàsica a curt termini

Promoure l\'ús de la bici en la movilitat quotidiana

Connexions entre els barris i el centre connexions amb centres educatius, crear unes directrius de disseny de referència que considerin més prioritàriament la
bicicleta, especialment en la gestió de les interseccions. Aquesta proposta és en nom del\'Assemblea de la Bici Sant Cugat.

Ciutadania en general

A nivell de municipi

Compartir l’espai públic per a tenir una ciutat 100% ciclable

Promoure l\'ús de la bici en la movilitat quotidiana

Senyalitzar la cohabitació entre vianants i bicicletes en la zona de vianants, fer una prova pilot de carrers o zones 30, modificar l’ordenança i generalitzar les zones
30 com a mínim amb tots els carrers que no siguin vies principals. Aquesta proposta és en nom del\'Assemblea de la Bici Sant Cugat.

Ciutadania en general

A nivell de municipi

Articular una xarxa ciclable intermunicipal

Promoure l\'ús de la bici en la movilitat quotidiana

Senyalitzar connexions amb municipis veïns, especialment Rubí, Cerdanyola i Bellaterra, promoure projectes de major intervenció i competència supramunicipal
(p.ex. tota la carretera de Rubí). Aquesta proposta és en nom de l\'Assemblea de la Bici Sant Cugat.

Ciutadania en general

A nivell de municipi

Facilitar la intermodalitat amb el transport públic

Promoure l\'ús de la bici en la movilitat quotidiana

Crear aparcaments segurs a les estacions amb més capacitat, promoure que FGC millori l\'espai per a bicicletes dins els trens, promoure una tarificació
combinada amb el transport públic pel que fa a aparcaments segurs o altres serveis (p.ex. Bicicletes d\'empresa), permetre l\'accés de les bicicletes plegables al
servei d\'autobús municipal. Aquesta proposta és en nom de l\'Assemblea de la Bici Sant Cugat.

Ciutadania en general

A nivell de municipi

Permetre els complements que permeten conciliar la vida
familiar

Promoure l\'ús de la bici en la movilitat quotidiana

Modificar l’ordenança per facilitar l\'ús de cadiretes, remolcs de nens i de càrrega, permetre i promoure l’ús de la bicicleta elèctrica en les mateixes condicions que
la bici convencional. Aquesta proposta és en nom de l\'Assemblea de la Bici Sant Cugat.

Ciutadania en general

A nivell de municipi

Crear incentius per a la mobilitat en bici a la feina

Promoure l\'ús de la bici en la movilitat quotidiana

Compensar amb exempcions de l\'IAE o altres incentius les empreses que promoguin la bicicleta, promoure una tarificació combinada amb el transport públic pel
que fa a aparcaments segurs o altres serveis (p.ex. Bicicletes d\'empresa). Aquesta proposta és en nom de l\'Assemblea de la Bici Sant Cugat.

Ciutadania en general

A nivell de municipi

Completar la xarxa d’aparcaments

Promoure l\'ús de la bici en la movilitat quotidiana

Col·locar aparcaments addicionals en punts amb demanda, reforçar el control de robatoris, modificar ordenances d\'edificació per obligar a col·locar aparcaments a Ciutadania en general
la planta baixa dels edificis, fer un pla de senyalització dels punts d\'aparcament i itinerari d’accés, crear unes directrius de disseny basades en la seguretat i la
visibilitat per tal d’ubicar millors els aparcaments. Aquesta proposta és en nom de l\'Assemblea de la Bici Sant Cugat.

A nivell de municipi

Promoure la distribució de mercaderies en bicicleta

Promoure l\'ús de la bici en la movilitat quotidiana

Estudiar la distribució i missatgeria en bicicleta de la pròpia activitat pública, i estudiar la creació d’una possible microplataforma de distribució per transvasar les
mercaderies destinades a la zona centre que venen en camió a bicicletes. Aquesta proposta és en nomde l\'Assemblea de la Bici Sant Cugat.

Sant Cugat centre

Iniciar diàleg amb veïnat al centre de la ciutat per tal que es
pugui tenir un mínim d\'oferta d\'oci nocturn al centre

Oci nocturn al centre de Sant Cugat

No conec exactament les raons per les quals els pocs locals d\'oci nocturn que hi havia al centre Sant Cugat ja no es troben oberts, però imagino que hi han tingut Tothom que sigui susceptible de sortir més enllà
molt a veure les pressions veïnals. Entec que des de l\'Ajuntament s\'hagi d\'atendre a les demandes d\'aquest col·lectiu, però la solució no crec que hagi de
de les 12 de la nit
passar per eliminar tota oferta d\'oci l\'horari de tancament del qual sobrepassi les dotze o la una. Està a les mans del\'Ajuntament equilibrar la balança perquè
Sant Cugat tingui un mínim de vida per qui simplement vol allargar la nit fins les 2 o 3 de la matinada, o el que doni una llicència de barde copes a Sant Cugat;
evidentment en cap moment em refereixo a una discoteca. Per això entenc que l\'Ajuntament hauria de tenir una predisposició per acollir propostes dels
establiments ja oberts o de nous que vulguin allargar l\'horari d\'obertura, i alhora fer pedagogia entre els veïns.

Al districte del centre, a
l’escola Joan Maragall,
concretament al Carrer de
les Escoles.

La sala Joan Maragall: un nou equipament per la ciutat

Manca d’espai a l’escola Joan Maragall i també d’altres entitats (per
exemple, els esplais i caus)

Al Joan Maragall hi ha un espai abandonat des de fa quatre anys: la casa del conserge que hi havia abans a l’escola. Aquest espai està tancat i l’escola fa temps
que demana convertir-lo en una sala polivalent ja que hi falten espais. El projecte consistiria en rehabilitar aquest espai, que seria no només per l’escola sinó per
tota la ciutat. En efecte, hi ha moltes entitats que els falta lloc per reunir-se o dur a terme les seves activitats: per exemple, els esplais i els caus. L’escola només
utilitzaria aquesta sala en horari lectiu. Als vespres i caps de setmana la sala Joan Maragall es pot fer servir per tots els col·lectius que ho necessitin. Això seria
possible ja que hi ha un accés directe pel carrer de les Escoles, és a dir, no cal entrar dins l’escola per accedir a la sala. Com que no hem pogut accedir a l’interior
de la casa no sabem exactament el pressupost que caldria per fer-ho. Hem posat més de 50.000 euros però és una xifra orientativa, dependrà de l’estat a l’interior.
Quan hi puguem accedir (les claus les té l’ajuntament), podrem fer un projecte més detallat. En resum, la ciutat guanyaria un nou equipament al centre, i tothom
en sortiria beneficiat.

Infants, joves, adults, gent gran. Com a mínim,
450 alumnes de l’escola Joan Maragall i altres
entitats de Sant Cugat que necessiten espais per
reunir-se i dur a terme les seves activitats
(esplais, associacions, etc.).

Al districte del centre, a
l’escola Joan Maragall,
concretament al Carrer de
les Escoles.
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Infants, joves, adults, gent gran. Com a mínim,
450 alumnes de l’escola Joan Maragall i altres
entitats de Sant Cugat que necessiten espais per
reunir-se i dur a terme les seves activitats
(esplais, associacions, etc.).

Ciutadania en general

mprescindiblement ha de ser
al centre de Sant Cugat.

Sala de concerts autogestionada.

Diverses necessitats: 1. Espai cobert i tancat on poder realitzar concerts
de petit i mitjà format. 2. Descongestió dels concerts al centre en
l\'arribada del bon temps i possibilitat deseguir-ne realitzant quan arriba
la tardor. 3. Permetre l\'activitat de les entitats sense ànimde lucre, que
a l\'hora de fer els concerts en una sala pública de gestió pública i
autogestionada poden seguir usant aquest mètode per autofinançar-se.
4. Promoció decultura popular a l\'abast de tothom. 5. Possibilitat
d\'usar-la com a bucs d\'assaig públics

Fa més de 15 anys que hi ha la reivindicació d\'una sala de concerts local i autogestionada a la ciutat. A més, des del 2010 amb l\'inici del Pacte per la Nit
aquesta necessitat s\'ha anat veient cada cop més clara. A més, permetria descongestionar part de l\'activitat al carrer i permetria recuperar els nivells d\'activitats
de les entitats locals que es va assolir abans del trencament unilateral del PxN. Per tal que compleixi els objectius plantejats cal que aquesta sala sigui: 1. Situada
al centre o molt a prop del centre. 2. Amb capacitat per realitzar concerts de mitjà i petit format. 3. (potser el més important) De gestió pública, sense ànim de
treure\'n rèdit econòmic i autogestionada. 4. Amb possibilitats que les entitats i col·lectius locals en puguin fer ús i la puguin usar per autofinançar-se a través dela
barra i (una possible) entrada. Sense traves constants a les entitats sense ànim de lucre. Un dels trets distintius de Sant Cugat és el gran nombre de formacions
musicals amateurs que té. A l\'hora, té una mancança d\'espais on aquests grups poden assajar i fer concerts públics. Cerdanyola, per exemple, disposa de molts
més bucs d\'assaig públics i espais on fer-hi concerts (sense mencionar les traves per part de l\'administració i la policia). A més, el fet de no convertir-la en una
discoteca comercial més de gestió privada a l\'estil Hoboken, o Teatre o com se digui, permet fer-hi una pedagogia enfocada als joves sobre un model d\'oci no
basat en el consum d\'alcohol.

1. Entitats sense ànim de lucre locals 2. Veïns
del centre 3. Músics locals 4. Jovent i adults joves
de Sant Cugat.

Al districte del centre, a
l’escola Joan Maragall,
concretament al Carrer de
les Escoles.
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Carrer Angel Guimerà.
Verdi, carrer sant Ponç, però
en general tots els carres
d\'aquesta zona

No tenim prou feina a deixar correctament totes les coses
existents?

Possibilitat d\'anar per les voreres

Realment m\'encanta el vostre optimisme, però honestament crec que si deixéssiu totes les obres , parcs, carrers, voreres, etc que ja tenim d\'una manera
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Els humans
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General

Fuera símbolos políticos de espacios publicos

Respetar la pluralidad de pensamiento y opción política sin destinar
dinero público a opciones políticas concretas
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Ciudadanos de Sant Cugat que no comparten
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Turó de Can Mates

Escola Bressol Municipal al Turó de Can Mates

El Turó de Can Mates és un barri creixent on, en breu, augmentarà el
parc d\'habitatges, i caldria una nova escola bressol municipal, ubicada
a aquella zona.

La població del barri és cada cop més gran i, la majoria són parelles joves amb fills petits, en edats de 0 a 3 anys.

Ciutadania de Sant Cugat del Vallès, en especial
veïns de la zona.

En todos los centros de
reciclaje

Reciclaje de bolsas

Mejorar la separación de residuos. La bolsa de transporte siempre crea
dudas

Se potencia la cultura del reciclaje, pero nunca sabe uno donde tirar las bolsas con las que baja los distintos tipos de basura . Sugiero un contenedor extra
(pequeño) donde tirar las bolsas que se usan para transportar desde casa los distintos tipos de reciclaje. Así si bajode casa una bolsa llena de papel para el
contenedor azul estaría tirando solo papel en el contenedor azul y la bolsa en el específico (en lugar de tirar la bolsa completa llena).

Todos
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Coll fava, parc central,
col.legis, etc

Fumigacio contra mosquits

La plaga de Mosquits de Sant cugat

S\'hauria de fumigar el municipi. En especial zones de coll fava y parc central. Els mosquits fan la vida complicada a l\'estiu, sobretot als nens i afecta directament Tot el poble
al turisme. Fumigant el municipi tindriem una millor qualitat de vida tots. Conec pobles de la provincia de girona i Tarragona que ja ho fan Per garantir el benestar
dels ciutadans.
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Tot Sant Cugat

WIFI

Garantir accés universal a internet a tots els habitants del poble
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camí de sant cugat a
l\'escola Avenç

Camí a l\'Avenç

Evitar que els dies de pluja el camí sigui impracticable.

El camí a l\'Avenç és una realitat però cada vegada que plou (i aquesta primavera és plujosa) queda totalment enfangat i no és practicable. Seria bo trobar una
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usuaris de l\'escola avenç i vianants en gereal

Avinguda Roquetes, Ronda
Nord, Av. Alcalde Barnils,
Av. Via Augusta, etc.

Connexió zona Roquetes i Can Magí

Dificultats de mobilitat a peu i en bicicleta per sortir i entrar als carrers
de Joan Amades, Adrià Gual, Av. Roquetes i rodalies.
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verda del Vallès. També, facilitar l\'accés a peu/bicicleta a l\'estació de Renfe i fer que aquesta sigui realment un intercanviador amb FGC-Volpelleres. Habilitar
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Veïns i veïnes de la zona i també tota persona
que hi transiti (per anar a treballar al polígonde
Can Sant Joan o accedir a les estacions de Renfe
i de FGC-Volpelleres). A banda del benefici
general (mediambiental, etc.) que suposa afavorir
i facilitar els desplaçaments no contaminants.
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Vollpalleres

Accessibilitat

Fer accessible el poligon can sant joan des de vullpalleres. No hi ha
passos zebra per accedir a la zona del poligon que es perfecte per fer
esport, anar amb bici o fins i tot poder anar a l\'escola a peu. Dalten
passos de peatons per poder accedir i no hAver de creuar demala
manera l\'entrada/sortida cap a les autopistes.

Fer accessible el poligon can sant joan des de vullpalleres. No hi ha passos zebra per accedir a la zona del poligon que es perfecte per fer esport, anar amb bici o
fins i tot poder anar a l\'escola a peu. Dalten passos de peatons per poder accedir i no hAver de creuar demala manera l\'entrada/sortida cap a les autopistes.

3000 persones

Començar pel centre que és
on es fa més evident el
problema. Cal veure si n\'hi
ha als districtes. Al bosc ja
hem comprovat que no hi
arriben.

La gestió de les cotorres a la ciutat de Sant Cugat (Proposta
presentada pel grup COLLADE L\'OLLA)

Preservar la fauna autòctona. Des de l\'arribada progressiva de les
Actuar sobre els factors que n\'afavoreixen la presència. A tall d\'exemple: poda periòdica sobre els arbres que més sovint utilitzen, retirada dels nius, introducció
cotorres, la presènciade les aus autòctones (rossinyols, merles, etc) i els de depredadors (falcons) (es pot consultar a internet: \"La gestió de les cotorres a la ciutat de Barcelona\")
deus agradables cants han minvat en gran mesura. Cal controlar i
revertir aquesta situació

Tola la ciutadania
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General

Racionalització del servei d\'autobusos: horaris i itineraris

El servei d\'autobusos és poc eficient.

El servei de transport públic en autobús que s\'ofereix actualment és poc eficient, tant pel que fa a horaris (són molt poc freqüents) com a recorreguts (per
La ciutat
exemple, el recorregut dela línia 8 entre el Torrent de Ferrussons i Esade és delirant) i la distribució de les parades. A Sant Cugat hi ha persones que preferirien fer
servir un transport públic eficient i no haverde utilitzar el transport privat. Amb una racionalització del servei, que el torni més útil, hi hauria més usuaris. Proposo
que es dugui a terme un estudi seriós sobre aquest servei per tal d\'optimitzar-lo.
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Més proper a la Autopista A7 o la Zona Industrial de
avinguda de les Corts
Catalanes.

Parc de Bombers Funcionaris a Sant Cugat Del Vallès

En una ciutat com San Cugat amb 80.000 habitants ,no pot ser que no
tinguem un Parc deBombers.

Proposo la creació de Parc de Bombers a Sant Cugat del Vallès,la segona més alta renta per càpita no tingui un sistema de Rescat i emergències liderat per gent
del mateix Sant Cugat.Actualment està oberta oposició per formar 153 Bombers sería una bona opció que es garanteixi un lloc per establir un parc i les
instal.lacions més adientsa per garantir la Seguretat dels Ciutadans.

El Ciutadà, les emergències.
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En els llocs més adients

Bancs al parc de Sant Cebrià a Valldoreix

Lloc on poder serntar-se al Parc de Sant Cebrià

Aniria molt bé que en el Parc de sant Cebrià, que ara s\'ha arreglat a Valldoreix, hi hagués alguns bancs per poder-se sentar. Ara mateix no n\'hi ha ni un i fa una
mica de pena un lloc bonic i que no es pugui aprofitar per pendre el sol, l\'ombra, llegir, etc..

Tota la comunitat ciutadana.
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Ho desconec. Potser estaria
bé que hi ha hagués facilitat
per aparcar.

Sala polivalent

Sant Cugat necessita una saka polivalent gran on poder fer activitats
d.entitats o acollir propostes en dia de pluja.

S.hauria de trobar un lloc i fer una sala àmplia, amb capacitat per unes 500 persones, diàfana i polivalent que pugui acollir bàsicament activitats d.entitats.

Entitats i ciutadania en general
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C/Ferran Romeu. zona blava
prop ajuntament i rodalies

Poder aparcar gratuitament

Poder aparcar gratuitament. Millorar la vida del que treballem a Sant
Cugat

Mi propuesta es que en lugar de que el ayuntamiento se lucre de tantas zonas azúles, las personas que trabajamos en Sant Cugat , las cuales contribuimos en
Tos els treballadors de fora de Sant Cugat
ingresos para la ciudad, además de pagar un montón de Ivi y otros impuestos, pudiésemos disponer de un distintivo, que una vez demostrado el horario de trabajo
se nos permitiera aparcar en unade las muchas zonas azules que ya hay o que se están haciendo. Por ejemplo hasta ahora se podía aparcar en la C/Ferran
Romeu...ahora yo creía que el ayuntamiento iba ha hacer otra zona de paseo, o zona de bicis, o de patines, o de ala delta.....pero por lo que me han informado se
comvierte en zona azul!!!!!!. La Sra.Alcaldesa con todo lo que recauda seguro se podrá permitir una buenas vacaciones, jo, seguramente con todo lo que pago
tendré que quedarme en Sant Cugat, ¡menos mal que voy a poder pasearme por todas sus zonas verdes!!!!!!.
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Barrio de Volpalleres, zonas
alrededor del Mercado,
calles perpendiculares a los
ejes principales de Pssg.
Clota, Mare de la Font /Pere
Calders, Via Augusta.

INSTALACIÓN PILONAS BARRIO VOLPALLERES

Evitar actos incívicos que impidan la movilidad de peatones en un barrio El aumento de habitantes y usuarios de los servicios del barrio de Volpalleres, ha generado que los vehículos, de manera incívica, comiencen a estacionar en
en expansión.
zonas peatonales. El \"es sólo un momento\" de algunos conductores afecta por ejemplo a las madres que deben pasar con sus carritos de bebé por la calzada. Y
por la naturaleza de nuestra sociedad, actos incivicos llevan a más actos incívicos. Pruebe Ud. por ejemplo, a dejar un par debolsas de basura a lado (no dentro)
de su contenedor, a primera hora del día, y luego regrese justo antes de que pase el camión de la basura, a ver cuantas bolsas/trastos se encuentra... O pruebe a
aparcar en doble fila, en alguna calle concurrida, y verá que después de 5 minutos ya no será el único. Un ejemplo de esto es la ciudad de Valencia, dónde en la
mayoría de sus barrios, aparcar en doble fila está tan inculcado en la población que ya dejan los coches sin freno de mano para que los conductores que quieran
salir los empujen si les molestan! Esta actitud incívica en Volpalleres que no ocurría hace algunos años, debe ser ahora eliminada de raíz para evitar que quede
establecida en la población, ya sea con una mayor presencia policial, lo cuál requiere de un esfuerzo continuado hasta que se alcance una masa critica de
habitantes que respeten las reglas deuna buena convivencia, o bien limitando acceso de vehículos a estas zonas. Por este motivo, se propone instalar pilonas en
todos los puntos donde los vehículos pueden acceder a zonas peatonales (vados, cruces de calles con aceras...). Esta es una solución sin mantenimiento, y con
bajo coste, que aporta un beneficio permanente al barrio y sus usuarios. Gracias.

Ciudadanos de Volpalleres y peatones en general.
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Volpalleres, Can Mates,
Mirasol, etc.

Papereres

Evitar que les Garses o altre animals així com el vent escampi les
escombraries pels carrers de Sant Cugat. Renovar papereres que amb
el pas del temps han quedat malmeses.

La proposta és la de trobar un disseny de papereres funcional, fins i tot si fes falta exclusiu per la nostra ciutat. Papereres que siguin més resistents al desgast del
temps, més funcionals per als ciutadans i menys accessibles als animals que les puguin malmetre o buidar-les fàcilment escampant la brossa. Que siguin de fàcil
manipulació per als treballadors que s\'encarreguen actualment de buidar-les. El projecte hauria de contemplar el desenvolupament del disseny o la recerca
d\'algun existent que hagi solucionat els problemes esmentats. L\'estudi de les papereres que cal substituir a la ciutat. La restauració de les papereres que puguin
seguir oferint servei en altres ubicacions o el reciclatge d\'aquestes per altres usos. Manteniment perquè perdurin en bon estat al llarg del temps.

Ciutadans
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General

La gestió de les cotorres a la ciutat de Sant Cugat (proposta
presentada pel grup COLLADE L\'OLLA)

Preservar la fauna autòctona. Des de l\'arribada progressiva de les
Pensar en el disseny de mètodes de control específics que, sense arribar a l\'eliminació física de les cotorres existents, controlés la grandària de la població i
cotorres, la presènciade les aus autòctones (rossinyols, merles, etc) i els evités la seva expansió.
seus agradables cants han minvat en gran mesura. Cal controlar i
revertir aquesta situació

Tota la ciutadania
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Barris de Sant Cugat en
general.

Millora de les parades de bus urbá

Millora de les parades de bus urbá

Usuaris del transport públic de la ciutat
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En molts barris de la nostra ciutat (Ex. Mira-sol), es poden veure parades de bus urbà que no tenen marquesines per poder-se protegir de les inclemències del
temps mentre s\'està a l\'espera. Tot i s\'ha de reconèixer que s\'ha millorat en l\'aspecte dels seients, encara es poden veure moltes parades sense aquest
element de descans. Amb aquestes millores aconseguiríem que a tota la ciutat, l\'espera del bus urbà presentés uns mínims de confort i protecció.

Al districte del centre, a
l’escola Joan Maragall,
concretament al Carrer de
les Escoles.

La sala Joan Maragall: un nou equipament per la ciutat

Manca d’espai a l’escola Joan Maragall i també d’altres entitats (per
exemple, els esplais i caus)

Al Joan Maragall hi ha un espai abandonat des de fa quatre anys: la casa del conserge que hi havia abans a l’escola. Aquest espai està tancat i l’escola fa temps
que demana convertir-lo en una sala polivalent ja que hi falten espais. El projecte consistiria en rehabilitar aquest espai, que seria no només per l’escola sinó per
tota la ciutat. En efecte, hi ha moltes entitats que els falta lloc per reunir-se o dur a terme les seves activitats: per exemple, els esplais i els caus. L’escola només
utilitzaria aquesta sala en horari lectiu. Als vespres i caps de setmana la sala Joan Maragall es pot fer servir per tots els col·lectius que ho necessitin. Això seria
possible ja que hi ha un accés directe pel carrer de les Escoles, és a dir, no cal entrar dins l’escola per accedir a la sala. Com que no hem pogut accedir a l’interior
de la casa no sabem exactament el pressupost que caldria per fer-ho. Hem posat més de 50.000 euros però és una xifra orientativa, dependrà de l’estat a l’interior.
Quan hi puguem accedir (les claus les té l’ajuntament), podrem fer un projecte més detallat. En resum, la ciutat guanyaria un nou equipament al centre, i tothom
en sortiria beneficiat.

Infants, joves, adults, gent gran. Com a mínim,
450 alumnes de l’escola Joan Maragall i altres
entitats de Sant Cugat que necessiten espais per
reunir-se i dur a terme les seves activitats
(esplais, associacions, etc.).
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En Valldoreix. Bosque
delimitado por la Riera
Nonell y lindando con los
barrios Rossinyol y La
Guinardera y al extremo riera
Can Badal. Beneficia barrios
Regadiu, Monmany y Mas
Roig.

Conversión de zona boscosa de Valldoreix en un parque para
el disfrute de la comunidad y centro de atracción para los
amantes de la naturaleza y el deporte.

Recuperar un bosque integrado en la Urbe y evitar incendios. Crear un
espacio natural amplio donde la gente y los niños puedan esplayarse.
Alejar los Jabalies de la zona

El bosque referido (ver ubicación) habia sido un lugar bastante concurrido en el pasado, con multiples senderos, una vegetación diversa y densa y bastante fauna.
Lleva años sin ser cuidado adecuadamente. Para este proyecto que imaginamos como reproducir un \"Central Park\" a nuestra escala, se requerira no solo una
limpieza sino un acondicionamiento mucho más profundo; con senderos bien delimitados, replantar vegetación adecuada y repoblar su fauna. Y para alcanzar el
nivel propuesto en este proyecto deberia plantearse espacios definidos para actividades concretas como deportes o juegos en grupo, cicuitos para bicicleta o
jogging, lugares de reposo con bancos e incluso mesas, etc... Posteriormente requerirá el mantenimiento que ya se debería prestar actualmente. Si llegase a
merecer la atracción de mucha gente foránea (fines de semana) habria que plantearse un espacio para aparcar.

Población autoctona y de la Región. Aumentar la
seguridad del vecindario (Incendios - Jabalies).
Aproximación a la naturaleza y su fauna para los
niños.
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Jo vaig amb el meu gos al
gran espai que hi ha davant
les oficines del carrer
Vallespir núm. 19

Un àrea de socialització de gossos de veritat a Volpelleres

El que es va fer al costat de l\'estació és només un \"pipican\" gegant

Ja fa un temps es va dir que es faria al barri un àrea de socialització de gossos a Volpelleres. Es va acabar fent l\'actual \"pipican\" del costat de l\'estació que no
Posseïdors de gossos del barri de Volpelleres (i
deixa deser només un tancat buit amb papereres i algun banc per seure. Tenint en ment el que es va fer a Coll Favà, i per les característiques de la instal·lació, és resta de gent que no li agrada tenir-los a prop)
bastant normal que ningú vulgui portar els gossos allà, perquè ni és un àrea de socialització ni és res (ni ombres, ni fonts, ni desnivells, ni una superfície prou
gran...). És evident que qui dissenya els \"pipicans\" aquestos o no té gos o no l\'importa gens que tinguin un espai adequat. Si no se\'ns permet portar-los
deslligats als gossos els cal un espai de veritat, gran i en condicions
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Sant Cugat del Vallès

Club Social

La manca de recursos i espais de trobada que fomentin les relacions i el
dret a gaudir del oci i temps lliure de les persones amb diversitat
funcional i/o malaltia mental en igualtat decondicions a la resta de la
comunitat.

Proposta de persones adultes amb diversitat funcional i/o malaltia mental usuàries del servei de llars residencial del Taller Jeroni de Moragas. “Nosaltres voldríem
tenir espais gratuïts o be de preu on es fessin activitats culturals i poguéssim conèixer a gent nova” “Ens agradaria que hagués més activitats per nosaltres”
“M’agradaria poder conèixer a una parella” “M’agradaria tenir més coses a fer desprès de la feina” Aquests son alguns dels comentaris dels nostres usuaris.
Nosaltres recollim aquestes demandes i complementades amb les nostres observacions, demanem un Club Social! Voldríem la creació d’un espai amistós i que
convidés a l’autogestió i la relació, un espai obert a persones a persones amb diversitat funcional i malaltia mental del municipi amb els suports ajustats a les
seves necessitats però poc dirigit. Un espai que estigués en part gestionat per ells i per a ells, que donés resposta a les seves limitacions per poder conèixer gent
nova i per decidir per ells mateixos que volen fer amb el seu temps lliure. Nosaltres tenim la idea i la il•lusió només ens falta el vostre recolzament!

Persones adultes amb diversitat funcional i/o
malatia mental.
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Principalment, La Floresta,
Mira-sol, LesPlanes i Can
Barata

Millora de enllumenat públic dels barris.

Els barris de la nostra ciutat estàn molt poc il·luminats

Ja fa uns anys es va fer una modificació de l\'enllumenat públic dels barris de la ciutat, a fide reduir el consum energètic, reduint-ne la potència al temps que es
modificaven les lluminàries per reduir la contaminació lumínica. Aquestes dues accions, en especial la primera, ha fet que els nostres barris hagin quedat molt
més foscos de lo que eren, la qual cosa genera una sensació de menys seguretat vial i de les persones. Proposo una substitució de les actuals fonts de llum per
il•luminaries LED que generaran varies millores. 1. Reducció de l\'actual cost energètic 2. Millora de l\' il•luminació vial 3. Millora de la sensació de seguretat 4.
Donada la direccionalitat de les lluminàries LED, bona reducció dela contaminació lumínica 5. Llum més blanca i per lo tant més confortable

La ciutadania en general
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El Turó de Cam Mates

LES GLÒRIES CATALANES

Seria una escultura d\'uns 10 metres que estaría ubicada al turonet de
Can Mates i quedaría la vistas de tothom. Sería un monument per
glorificar els persot¡ntges il·lustres del nostre país: CATALUNYA

El monument que proposo, és una columna que al llarg del seu voltant hi van incorporades unes targetes i cada una d\'elles, porta la inscripció d\'un català
mundialment reconegut. Aquesta columna té un moviment rotatori que la fa més atractica, atès que crea espectativa i convida a seguir mirant. Disposo d\'un
vídeo on es veu amb més claratat els que pretenc explicar i que amb molt de gust us el faré arribar si ho creiu interessant.

Penso que sent beneficiaría tot el poble i alhora
els quedaría a la memòria com homenatge a les
nostres gròries i com exemple a seguir.
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Parc dels Cinemes, on cada
any s\'organitzen concerts
Parc de Coll Favà

Sessió DJ per al jovent de la ciutat

Satisfer els gustos musicals de totes les persones que vulguin gaudir
dels festa majoria, ja que la varietat musical és un punt clau per a l\'èxit
de les festes.

Sóc en Marc Diaz, un jove DJ de Sant Cugat. Porto més de quatre anys ficat en el món dela música i durant aquest temps he tingut algunes actuacions tant a la
Carpa de Sant Cugat com a festes privades organitzades a l\'Evento de Sant Cugat. La proposta que us plantejo té la finalitat d\'animar el dia a tots aquells
assistents a l\'actuació, ja que estarà plena deritme i de bon rotllo. Els estils musicals predominants en aquesta sessió serien el Dance House i el Progressive
House, estils amb molt de ritme i que estem molt acostumats a escoltar a la ràdio. Actualment, en el meu temps lliure acostumo a punxar música a casa i a fer
sessions pera futures actuacions, així que la sessió que duria a terme a la festa majoria, en el cas que la meva proposta fos escollida, ja està pràcticament feta.
Pel que fa el temade l\'equip musical, jo ja disposo de tot el necessari per dur a terme l\'actuació, l\'únic que necessitaria serien uns bons altaveus per encomanar
el ritme a tots els assistents.

Com he dit anteriorment, aquesta sessió anirà
principalment orientada a la població jove deentre
16 i 22 anys.
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Desconec si hi ha altres llocs
que també tinguin aquest
problema.

Voreres

Poder circular per la vorera del carrer Domènech

La vorera del C/ Domènech no permet passar amb el carro de la compra o amb un cotxet de nen i ni tans sols amb paraigües. Ens veiem obligats a passar per la
calçada amb el perill que això comporta. Proposo que es tregui la zona d\'aparcament de cotxes, que no és molt, i es facin més grans les voreres per poder
caminar sense perill i còmodament perquè tornar a casa o sortir no sigui un patiment. No tinc experiéncia per calcular el cost de l\'obra i em puc equivocar al
classificar-la.

Els vianants en general i principalment els veïns
del carrer.
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Los técnicos sabrán mejor
que nadie dónde colocarlo;
en la salida del parquin se
podría poner uno ya que es
un lugar despejado, dónde el
desfibrilador podría ser
utilizado por \"todo el
mundo\".

Desfibrilador

Disponer de un desfibrilador cercano para cubrir una posible emergencia La comunidad de vecinos de C/Doménech, 3 está situada haciendo esquina con Angel Guimerá. Los técnicos sabrán mejor que nadie dónde colocarlo; en la
cardiaca en una zona cercana a la estación de los FFCC.
salida del parquin se podría poner uno ya que es un lugar despejado, dónde el desfibrilador podría ser utilizado por \"todo el mundo\".

Los vecinos de la Comunidad, las personas que
vivan en pisos adyacentes a la Comunidad y las
personas que pasen cerca de ahí.

1

General

Semáforos (en general)

Evitar que los vehículos que circulan por C/Doménech o similares,
algunos aceleren \"como locos\" cuando el semáforo está en \"verde\"
para intentar pasar antes que cambie a \"rojo\".

Propongo que un guardia urbano, vestido de paisano, observe el comportamiento de los vehículos durante un horario \"normal\". Me imagino que se puede instalar Los peatones que pasen por dicha calle, donde
un radar o algo parecido para que en caso de sobrepasar los 40 Km/h el semáforo cambie a \"rojo\". Algo similar existe poco antes de llegar a les Planes. Se
creo que la velocidad está limitada a 40Km/h.
podría empezar con un \"prototipo\", y si se demostrara su efectividad, se podrían instalar en sitios similares.
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a totes les entitats locals.

Volem conservar la màgia de les emocions dels
esdeveniments que fem a la ciutat

necessitat de conservar els moments màgics de les nostres
experiències i d\'oferir una nova font de finançament a les entitats.

Per conservar la màgia dels esdeveniments que es fan a Sant Cugat la ciutat podria invertir en un sistema de realitat augmentada i impressió de fotos amb videos
inclosos en les fotos. Empreses com hp i MItsubishi tenen seu mundial a la ciutat i es podria col.laborar amb elles per fer una xarxa d\'impressores a totes les
entitats, i a través de l\'internet de les coses, les famílies, nens i nenes, tothom podria imprimir les seves pròpies fotos fetes des del mòbil i adjuntar-hi els videos
que hagin gravat fent l\'activitat. Les entitats a la vegada tindrien una nova font d\'ingressos derivada de al venda de fotos fetes per les persones que van als
concerts, als castellers o als campionats. La ciutat sencera podria reviure les experiències que van viure durant l\'esdeveniment i tenir un record màgic. Aquests
moments màgics els podrien enviar també a les seves famílies que viuen fora de Sant Cugat, com la meva que viu al Canadà. Emocions, tecnologia, ingressos
per a tothom i, sobretot, màgia!

tots els col.lectius que fan esdeveniments
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Per la manca de servei
existents i el gran volum de
persones que utilitzen
l’equipament, pensem que la
ubicació ideal seria el Parc
de Can Mates.

CAfeteria i gelats al Parc de Can Matas

Seguint l’exemple d’un dels anuncis de la campanya, proporcionar
Instal·lar una “food-truck” o una caseta (construcció sostenible) als voltants del Parc deCan Mates per donar servei de bar a les persones usuàries del mateix. El
cafès, begudes refrescants (sense alcohol) i gelats als usuaris i usuàries servei el prestarien persones amb certificat de discapacitat i/o risc d’exclusió social vinculades al Grup Catalònia – Punt Incorpora StQgat. L’horari seria paral·lel a
del Parc de Can Mates, on no hi ha cap servei d’aquest tipus.
les vacances i temps lliure escolar i en acord amb la climatologia, és dir, o als mesos d’hivern només es prestaria servei els caps de setmana i potser algun de
molt poca afluència d’instal·lació romandria tancada. o durant la primavera i estiu es podria ampliar l’horari a tota la setmana, i definir si obrim tot el dia o només
les tardes en funció de l’activitat escolar. o al Grup Catalònia treballen 82 persones amb certificat de discapacitat fent tasques auxiliars de manteniment, neteja i
cuina, fet pel qual tenim experiència en l’organització de tasques La compra desubministraments no ens suposa cap problema, ja que el Grup Catalònia atén a
més de800 persones cada dia, i tenim contactes amb grans proveïdors de matèria prima. Considerem que és una aposta per la plena inclusió social de les
persones amb certificatde discapacitat i/o risc d’exclusió social i una manera de normalitzar amb els més petits dela ciutat les relacions interpersonals. La nostra
estructura ens permetrà assolir aquest projecte de manera eficient, eficaç i socialment responsable.

En aquest cas és doble: • d’una banda totes les
persones que utilitzin el parc que podran gaudir
de refrescos i gelats a preus raonables • i també,
no podria ser d’altra manera, el servei d’atenció al
públic el prestaran persones amb discapacitat i/o
risc d’exclusió social.
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L’espectacle es representa al
vespre/nit pels efectes
especials i es representa en
algun gran espai a l’aire lliure
per tal de poder-lo
desenvolupar i acollir a tot el
públic.

Projecte Teatre Inclusiu: Afrodita i el Judici de Paris a càrrec
del Grup Catalònia amb La Fura dels Baus i Anigami

En aquest cas és doble: - La primera, iniciar el camí per disposar a Sant
Cugat d’una companyia de teatre/espectacle de la ma de La Fura dels
Baus i del Grup Catalònia, amb capacitat de desenvolupar espectacles
en l’àrea del Vallès, amb participació de diferents entitats de la ciutat
(Castellers...) i persones amb diferents discapacitats i risc d’exclusió. La segona, el que és proposa, és un projecte que és l’evolució dels dos
DREAMS (a Cerdanyola i Sant Cugat) ja realitzats. Es tracta de
desenvolupar l’espectacle AFRODITA i el JUDICI de PARIS que dóna
peu a l’inici del projecte.

Paseo valldoreix aprox zona
frente colegio l\' estonac

Fem un Paseig Valldoreix per on es pugui pasejar

Al districte del centre, a
l’escola Joan Maragall,
concretament al Carrer de
les Escoles.

Projecte Teatre Inclusiu Grup Catalònia amb La Fura dels Baus i Anigami AFRODITA i el JUDICI de PARIS Es tracta de desenvolupar un projecte teatral com a
primer pas per crear un grup estable de teatre i espectacle a Sant Cugat i la zona del Vallès. Aquest Grup estaria format per La Fura dels Baus com a ideòlegs,
autors, directors i creadors dels espectacles, per una banda, pel Grup Catalònia que aportaria els actors, el treball deformació d’actors, assajos, aportació de
material simples i manipulats. Amb la participacióde la companyia Anigami que aportaria les estructures, enginys i seguretat als muntatges. Aquestes tres entitats
ja tenen dues experiències prèvies de col·laboració amb èxit en totes dues, hem desenvolupat l’espectacle de la Fura, DREAMS, a Cerdanyola amb
actors/participants amb Discapacitat Intel·lectual i a la Festa Major de Sant Cugat l’any 2014 amb l’espectacle DREAMS a la plaça del Monestir. En totes dues
ocasions els actors/participants varen ser persones amb Discapacitat Intel·lectual. L’espectacularitat i la bellesa de les imatges és fruit d’un procés de treball en
equip que enforteix i estreny els vincles entre els participants, en una activitat lúdic/terapèutica que es converteix en un espectacle que supera el teatre clàssic i es
converteix en un espectacle innovador. El projecte que proposem és orientat en dues línies: - La primera, iniciar el camí per disposar a Sant Cugat d’un equip,
d’una companyia de teatre/espectacle de la ma de La Fura dels Baus i del Grup Catalònia, amb capacitat de desenvolupar espectacles en l’àrea del Vallès, amb
participació de diferents entitats de la ciutat (Castellers...) i persones amb diferents discapacitats i risc d’exclusió. - La segona, el que és proposa, és un projecte
que és l’evolució dels dos DREAMS (a Cerdanyola i Sant Cugat) ja realitzats. Es tracta dedesenvolupar l’espectacle AFRODITA i el JUDICI de PARIS que dóna
peu a l’inici del projecte. Aquest projecte ha de posar les bases per un futur en l’àmbit del teatre espectacle amb participació de “tothom” i ha de deixar estructures
i infraestructures que han de ser utilitzables en els següents espectacles i que quedarien en dipòsit en “un espai” de la ciutat...perquè no una escola de teatre de
“La Fura” a Sant Cugat. La proposta que fem des del Grup Catalònia (ASPASUR Valldoreix i el Centre Sant Medir) és desenvolupar i representar AFRODITA i el
JUDICI de PARIS a Sant Cugat. Per tal de representar l’espectacle cal iniciar un procés de: - formació dels actors (majoritàriament persones amb Discapacitat
Intel·lectual). - desenvolupar un seguit d’enginys per conformar els diferents escenaris. - Iniciar els assaigs dels actors, tècnics... per tal de conformar un gran
equip detreball. - aconseguir els suports econòmics i tècnics adients. - implicar les diferents entitatsde la ciutat en el projecte. - aconseguir els espais on
emmagatzemar els enginys i estructures. - ... La posta en marxa d’un projecte com aquest aportarà a la ciutat una visibilitat i un reconeixement poc habitual en el
món del teatre/espectacle. L’espectacularitatde les imatges i la seva bellesa seran fruit de la col·laboració de “tots”, d’un treball en equip que enfortirà els lligams
entre els professionals, actors, entitats i la ciutat. Es proposa un espectacle que a més de ser admirat pel públic, aporta les experiències personals dels
participants. L’escenificació de l’espectacle AFRODITA i el JUDICI de PARIS per part depersones amb Discapacitat Intel·lectual, amb Risc d’Exclusió Social i
necessitats especials, sota la direcció de La Fura dels Baus, serà un acte carregat d’emotivitat tant pel públic com pels actors. Treballar en la línia que vàrem
iniciar amb DREAMS és una aposta pel futur detotes les persones amb necessitats especials, en el marc d’una ciutat com Sant Cugat, sempre sensible a aquest
tema. Tots junts som capaços de saltar les barreres i demostrar que amb esforç, empenta, suport e il·lusions, no hi ha límits i que les limitacions són variables i
som capaços de modificar-les. L’Espectacle L’espectacle té una durada just per sobre el 75 minuts, requereix un procés d’assaig al voltant dels dos mesos per als
actors amb necessitats especials i engloba diferents estructures i enginys (entre ells la Xarxa Dreams). Participen al voltant de 90 actors. Requereix d’un seguit
d’estructures tècniquesde so, grues, projectors... que estaria sota la responsabilitat d’Anigami. L’espectacle es representa al vespre/nit pels efectes especials i es
representa en algun gran espai a l’aire lliure per tal de poder-lo desenvolupar i acollir a tot el públic. El Guió L’espectacle consta de12 escenes/escenaris: Introducció - Les tres Deesses - La Discòrdia - La Baralla per una poma - L’aparició de Zeus - L’arribada de Paris - Ofrena i Judici de Paris - Transformació
d’Afrodita - Naixement d’Helena - Passeig d’Afrodita - Marxa de Helena i Paris - Afrodita crea la Humanitat - La Humanitat S’adjunta document. Els Costos
Representar Afrodita i el Judici de Paris té uns costos de 150.000€ Aquí s’inclou la representació, estris, enginys i estructures i la seva instal·lació. Projectors,
il·luminació... Tria, entrenament dels actors i assaigs. Organització del dia de la representació (avituallament, carpes, desplaçaments...). Els Promotors Fundació
pro Persones amb Discapacitat Intel·lectual Catalònia ASPASUR Valldoreix, Centre Sant Medir, Llars Valldoreix La Fura de Baus Sant Cugat del Vallès, 12de
maig de 2016

És una aposta pel futur de totes les persones amb
necessitats especials (discapacitats i risc
d’exclusió social), en el marc d’una ciutat com
Sant Cugat, sempre sensible a aquest tema. Tots
junts som capaços de saltar les barreres i
demostrar que amb esforç, empenta, suport e
il·lusions, no hi ha límits i que les limitacions són
variables i som capaços de modificar-les.
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Rehacer las aceras, deterioradas por el tiempo y que impiden a la gente Deterioro de los panots de la acera, por el pado de los años, por las raices de los plataneros etc. Hace aproximadamente dos años representantes municipales
sobre todo de la tercera edad, pasear con la tranquilidad de NO
estuvieron señalizando con spray todos los tramos a reponer. No se ha hecho nada y las marcas se han ya borrado
TROPEZAR Y CAERSE.

Tots el veins de la zona i de StQgat en general
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La sala Joan Maragall: un nou equipament per la ciutat

Manca d’espai a l’escola Joan Maragall i també d’altres entitats (per
exemple, els esplais i caus)

Al Joan Maragall hi ha un espai abandonat des de fa quatre anys: la casa del conserge que hi havia abans a l’escola. Aquest espai està tancat i l’escola fa temps
que demana convertir-lo en una sala polivalent ja que hi falten espais. El projecte consistiria en rehabilitar aquest espai, que seria no només per l’escola sinó per
tota la ciutat. En efecte, hi ha moltes entitats que els falta lloc per reunir-se o dur a terme les seves activitats: per exemple, els esplais i els caus. L’escola només
utilitzaria aquesta sala en horari lectiu. Als vespres i caps de setmana la sala Joan Maragall es pot fer servir per tots els col·lectius que ho necessitin. Això seria
possible ja que hi ha un accés directe pel carrer de les Escoles, és a dir, no cal entrar dins l’escola per accedir a la sala. Com que no hem pogut accedir a l’interior
de la casa no sabem exactament el pressupost que caldria per fer-ho. Hem posat més de 50.000 euros però és una xifra orientativa, dependrà de l’estat a l’interior.
Quan hi puguem accedir (les claus les té l’ajuntament), podrem fer un projecte més detallat. En resum, la ciutat guanyaria un nou equipament al centre, i tothom
en sortiria beneficiat.

Infants, joves, adults, gent gran. Com a mínim,
450 alumnes de l’escola Joan Maragall i altres
entitats de Sant Cugat que necessiten espais per
reunir-se i dur a terme les seves activitats
(esplais, associacions, etc.).
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Coll Favà

Enlluminat parcs coll Fava

La foscor que hi ha a les nits i les conseqüències que pot tenir

Penso que ja és urgent posar llums als camins que creuen els parcs de Coll Favà, sobretot davant del Centre Esportiu Jaume tubau (santcu). Gràcies a aquestes
instal·lacions es pot veure al vespre però quan tanques els llums la foscor és pràcticament total. Sortir de nit per Coll Favà o passejar al vespre del diumengess
realment fa por i és molt desagradable (estem parlant quan els dies són curts..)

Tothom!!!
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Coll Favà

Arranjament de les fonts dels parcs de Coll Fava

No malmetre aigua..

Moltes fonts dels parcs de coll fava goteixen constanment o cau aigua de forma permanent i abundant . els veïns intentem tancar-les però és molt molt difíci
perquè l\'aixeta no es pot tancar i segeueix gotejant. És una vergonya que vagi caient aigua i no s\'arregli.

Tothom!!!
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Coll Favà

Parcela destinada a horts a coll Fava

Producció d\'autoconsum, Ensenyar als nens els avantatges de menjar
cultiu ecològic i fer-ho de foram participativa.

Destinar una de les parcel·les de Coll Fava a petits horts urbans on cultivas diferents verdures i fruites.

Tothom!!!
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Al districte del centre, a
l’escola Joan Maragall,
concretament al Carrer de
les Escoles.

La sala Joan Maragall: un nou equipament per la ciutat

Manca d’espai a l’escola Joan Maragall i també d’altres entitats (per
exemple, els esplais i caus)

Al Joan Maragall hi ha un espai abandonat des de fa quatre anys: la casa del conserge que hi havia abans a l’escola. Aquest espai està tancat i l’escola fa temps
que demana convertir-lo en una sala polivalent ja que hi falten espais. El projecte consistiria en rehabilitar aquest espai, que seria no només per l’escola sinó per
tota la ciutat. En efecte, hi ha moltes entitats que els falta lloc per reunir-se o dur a terme les seves activitats: per exemple, els esplais i els caus. L’escola només
utilitzaria aquesta sala en horari lectiu. Als vespres i caps de setmana la sala Joan Maragall es pot fer servir per tots els col·lectius que ho necessitin. Això seria
possible ja que hi ha un accés directe pel carrer de les Escoles, és a dir, no cal entrar dins l’escola per accedir a la sala. Com que no hem pogut accedir a l’interior
de la casa no sabem exactament el pressupost que caldria per fer-ho. Hem posat més de 50.000 euros però és una xifra orientativa, dependrà de l’estat a l’interior.
Quan hi puguem accedir (les claus les té l’ajuntament), podrem fer un projecte més detallat. En resum, la ciutat guanyaria un nou equipament al centre, i tothom
en sortiria beneficiat.

Infants, joves, adults, gent gran. Com a mínim,
450 alumnes de l’escola Joan Maragall i altres
entitats de Sant Cugat que necessiten espais per
reunir-se i dur a terme les seves activitats
(esplais, associacions, etc.).

1

Infants, joves, adults, gent gran. Com a mínim,
450 alumnes de l’escola Joan Maragall i altres
entitats de Sant Cugat que necessiten espais per
reunir-se i dur a terme les seves activitats
(esplais, associacions, etc.).

Al districte del centre, a
l’escola Joan Maragall,
concretament al Carrer de
les Escoles.

La sala Joan Maragall: un nou equipament per la ciutat

Manca d’espai a l’escola Joan Maragall i també d’altres entitats (per
exemple, els esplais i caus)

Al Joan Maragall hi ha un espai abandonat des de fa quatre anys: la casa del conserge que hi havia abans a l’escola. Aquest espai està tancat i l’escola fa temps
que demana convertir-lo en una sala polivalent ja que hi falten espais. El projecte consistiria en rehabilitar aquest espai, que seria no només per l’escola sinó per
tota la ciutat. En efecte, hi ha moltes entitats que els falta lloc per reunir-se o dur a terme les seves activitats: per exemple, els esplais i els caus. L’escola només
utilitzaria aquesta sala en horari lectiu. Als vespres i caps de setmana la sala Joan Maragall es pot fer servir per tots els col·lectius que ho necessitin. Això seria
possible ja que hi ha un accés directe pel carrer de les Escoles, és a dir, no cal entrar dins l’escola per accedir a la sala. Com que no hem pogut accedir a l’interior
de la casa no sabem exactament el pressupost que caldria per fer-ho. Hem posat més de 50.000 euros però és una xifra orientativa, dependrà de l’estat a l’interior.
Quan hi puguem accedir (les claus les té l’ajuntament), podrem fer un projecte més detallat. En resum, la ciutat guanyaria un nou equipament al centre, i tothom
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Barri Monastir

Projecte Econòmic i Social (Barri monestir)

potenciar la inversió econòmica

Projecte Econòmic i Social Per potenciar el barri del monestir i la Av.Cerdayola. Crec que pot ser molt potent per al barri monestir, Seria construir un hotel entre
Les persones
els carrers Borrell / Av. Cerdanyola, és un lloc privilegiat pel seu entorn envoltat de naturalesa. Molt prop del Parc de Collserola, considerat un dels majors parcs
metropolitans del món. Podem aprofitar les interessants rutes, com la qual condueix de Can Borrell a l\'ermita romànica de Sant Medi, travessant un idíl·lic
paisatge de boscos i vegetació. Promocionaríem el monestir i l\'entorn de Collserola conjuntament amb el parc tecnològic de Cerdanyola. El tipus d\'ocupació seria
per a persones en atur del barri del monestir i amb difícil accés al món laboral, joves amb estudis mitjans (FP). Crec que podem iniciar un canvi important del barri
i de pas potenciem l\'anell turístic de Sant Cugat del Barris Monestir / Parc de Collserola i la nostra ciutat.
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Barri Monastir

Pobresa Energètica Persones Grans sense recursos
Econòmics.

El projecte va dirigit a reparar punts negres de la instal • lació elèctrica
de persones Grans sense recursos Econòmics.

Pobresa Energètica El projecte va dirigit a reparar punts negres de la instal • lació elèctricade persones Grans sense recursos Econòmics. Freqüentment les
persones grans s\'endollen fent-los funcionar fins i tot tot a la mateixa vegada units a un mateix punt d\'energia. A això hem de afegir que en moltes llars la
instal·lació elèctrica està feta amb un conductor molt prim que no és capaç de transportar la quantitat d\'energia necessària perquè funcionin els equips adquirits.
Aquesta situació és símptoma d\'una SOBRECÀRREGA i és perjudicial per a la instal·lació elèctrica ja que deteriora l\'aïllament dels cables amb el risc
permanent que es produeixi un incendi.

Les persones grans sense recursos econòmics
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Al districte del centre, a
l’escola Joan Maragall,
concretament al Carrer de
les Escoles.
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Pati de l\'escola l\'Olivera
(Volpelleres)

Tendals per fer ombra al pati de l\'escola l\'Olivera de
Volpelleres

La pista esportiva de l’escola l’Olivera no disposa de cap element que
faci ombra (tota l’esplanada és de formigó) i per aquest motiu es
proposa instal·lar-hi tendals. L’objectiu és, en primer lloc, fer ombra per
reduir les hores d’insolació que reben els alumnes durant els mesos de
més calor. Paral·lelament, la instal·lació de tendals permetria habilitar
aquest espai per acollir (en hores no lectives) altres activitats socials i
cíviques per al barri deVolpelleres: festa major del barri, concerts
infantils a l’aire lliure, cinema a la fresca, mercats, fires, intercanvi de
flors o productes de segona mà, circuit de trànsit per activitats
pedagògiques.

El pati de l’escola l’Olivera és una gran superfície situada en el barri de Volpelleres. Es tracta d’una gran plaça de formigó que pateix les conseqüències de la
Alumnes, professors i AMPA de l’escola l’Olivera,
manca d’ombres i l’excés de temperatura gran part del curs escolar i naturalment durant els mesos d’estiu. A més a més, la superfície és un espai versàtil que
així com la resta de veïns i veïnes del barri de
està infrautilitzat fora de les hores lectives i que podria donar suport a moltes activitats del barri: festa major del barri, concerts infantils a l’aire lliure, cinema a la
Volpelleres
fresca, mercats, fires, intercanvi de flors o productes desegona mà, circuit de trànsit per activitats pedagògiques... L’increment d’ombres ajudaria, en gran mesura,
a que aquesta infraestructura fos un element més del barri per a desenvolupar moltes activitats. La proposta seria instal·lar 9 veles de teixit tensat en formade L al
voltant del patí per tal de protegir del sol i les altes temperatures uns 528 m2. Les veles serien de colors diferents i fetes amb material ignífug i estarien ancorats
amb tensors a uns pilars de secció rodona de ferro galvanitzat lacat. La tria de colors vius en combinació amb la façana faria que l’estètica de tot el conjunt sigui
original i divertida, a més a més defuncional. L’estructura que proposem constaria de dues parts: • 5 Veles davant de la Façana (37.5 m x 7.5 m, amb un
pressupost estimat de 17.500 euros): • 4 Veles laterals (42.5 m x 5.8 m, amb un pressupost estimat de 13.500 euros) El ràtio benefici-cost d’aquesta proposta és
molt alt per tots els alumnes de l’escola Olivera (96% veïns del barri) i pot tenir efectes molt positius pel barri perquè el dotaria d’una superfície pavimentada amb
àrees d’ombra per a dur a terme activitats diverses a l’estiu i en horari no lectiu.
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Al districte del centre, a
l’escola Joan Maragall,
concretament al Carrer de
les Escoles.
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que demana convertir-lo en una sala polivalent ja que hi falten espais. El projecte consistiria en rehabilitar aquest espai, que seria no només per l’escola sinó per
tota la ciutat. En efecte, hi ha moltes entitats que els falta lloc per reunir-se o dur a terme les seves activitats: per exemple, els esplais i els caus. L’escola només
utilitzaria aquesta sala en horari lectiu. Als vespres i caps de setmana la sala Joan Maragall es pot fer servir per tots els col·lectius que ho necessitin. Això seria
possible ja que hi ha un accés directe pel carrer de les Escoles, és a dir, no cal entrar dins l’escola per accedir a la sala. Com que no hem pogut accedir a l’interior
de la casa no sabem exactament el pressupost que caldria per fer-ho. Hem posat més de 50.000 euros però és una xifra orientativa, dependrà de l’estat a l’interior.
Quan hi puguem accedir (les claus les té l’ajuntament), podrem fer un projecte més detallat. En resum, la ciutat guanyaria un nou equipament al centre, i tothom
en sortiria beneficiat.

Infants, joves, adults, gent gran. Com a mínim,
450 alumnes de l’escola Joan Maragall i altres
entitats de Sant Cugat que necessiten espais per
reunir-se i dur a terme les seves activitats
(esplais, associacions, etc.).
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Al districte del centre, a
l’escola Joan Maragall,
concretament al Carrer de
les Escoles.
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Parques y arbolado público.

Mejora medioambiental en Sant Cugat del Vallès.

Mejorar la salud de los sancugatenses

Todos los santcugatenses, especialmente los que
Mejora medioambiental en Sant Cugat del Vallès. Dentro de la masa arbórea del municipio se encuentran diversas especies de árboles con un alto índice de
sufren de síntomas de alergias más acusados
factores alergénicos, siendo además muy numerosos en algunos parques de nuestra ciudad. Al respecto puede ser consultado un estudio realizado por la
Universidad Politécnica de Catalunya: “Valoración medioambiental de los árboles en los espacios verdes urbanos. Aplicación sobre el municipio de Sant Cugat del
Vallès”, de septiembre de 2013, tesis de Máster en Arquitectura, Energía y Medioambiente presentada por el alumno Jordi Sanahuja Velasco y tutorada por los
profesores Jaume Avellaneda Grande y Francesc Navés Viñas, que en una de sus conclusiones nos dice “El impacto alergénico es el parámetro de màxima
prioridad” (https://mastersuniversitaris.upc.edu/aem/informacion-academica/2022-tesinas-finales-de-master/2012-13/PRESENTACINSanahujaJordi.pdf). Dicha
masa forestal ha producido un incremento de las alergias en la población, lo que supone en primer lugar un deterioro de la salud de los santcugatenses, en
segundo lugar una mayor saturación en el servicio de atención médica y por último un incremento en el gasto farmacéutico. Es por esto que creemos necesaria y
prioritaria la substitución de dichos árboles por otros que no deterioren la salud de la población, reemplazándolos por variedades autóctonas de fácil adaptación al
medio, más resistentes y que implican un menor gasto en mantenimiento.
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Creu/Francesc Macià,
Octavià, Quatre Cantons,
Rambla del Celler,
Torreblanca, La Floresta
estació, etc.

Llibreria cívica

Cultura i civisme

Llibreria cívica al carrer Posar uns mòduls al carrer no gaire grans amb quatre estanteries per llibres, protegits per una porta de vidre. Tothom pot posar i quedarEls ciutadans de Sant Cugat
se llibres. Té molt d\'èxit arreu, per exemple jo la faig servir al Perelló on tinc una finca d\'oliveres. En lloc dela cultura incívica del soroll i la litrona, la cultura cívica
d\'intercanviar i llegir.
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Parc de la pollancreda

Cubrir la riera en el Parque de la pollancreda

El parque utilizado por todos es un nido de ratas mosquitos y malos
olores debería estar cubierto hasta can Calders

Cubrir la riera en el parque para evitar la salida impune de las ratas al parque infantil, evitar malos olores y mosquitos
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Can Magí

Arbrat no alèrgic!

Al·lèrgies i brutícia per polen.

Bon dia, La meva proposta va dirigida cap a l\'arbrat municipal i contretament al situat en l\'avinguda de les Roquetes. En aquest carrer trobem xipresos i plataners Veins de Can Magí
bords, que són uns dels arbres que més al·lèrgies generen. Hi hauria alguna possibilitat de canviar-los per una altra espècie? Els veïns i els nens de la zona ho
agrairíem!
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PROP DE MIRASOL,
VOLPELLERES, ETC.

SantCugat.LAB. (ScienceLab)

SantCugatLAB. Un laboratori experimental per gent jove, dirigit a
estudiants entre la etapa escolar i la universitària. FACILITAR What is
XLAB? XLAB is an experimental laboratory for young people and
bridges the gap between university and high school. What does XLAB
offer? XLAB offers year-round experimental courses in all natural
sciences. Where is XLAB? XLAB is located in the center of the
Göttingen University campus. What are the target groups of XLAB?
High school students, school classes, teachers and undergraduate
college or university students from all over the world.

SantCugat.LAB Sant Cugat té un nombre elevat d’estudiants en edat escolar i una gran varietat d’escoles publiques i privades, així com també Instituts. És
important estimular la passió pel coneixement entre els joves. Les escoles que disposen de laboratoris de ciència (biologia, química, matemàtica, etc.), per
diferents motius no poden oferir pràctiques que requereixen materials específics i personal docent amb coneixements actuals que puguin complementar la tasca
docent dels professors de les escoles. És important incentivar el coneixement científic entre els joves. Despertar aquest interès entre els joves en edat escolar.
Sant Cugat es troba en un lloc ideal prop d’universitats de primera línia. Hi ha un gran nombre de científics que els hi agrada divulgar la ciència, que coneixen
noves metodologies i entenen que aquesta és una tasca clau en la formació del jovent i una tasca que complementa l’activitat educativa dels centres. La creació
d’un “ScienceLab” seria similar a propostes que ja existeixen a altres ciutats europees com per exemple a Göttingen a Alemania (http://www.xlab-goettingen.de/).
Facilitaria un espai comú que podria ser emprat per les diferents escoles al llarg de tot l’any, permetent també espais interdisciplinaris de ciència, oferir
conferències, cursos, fòrums de joves científics, etc. Al mateix temps obriria nous llocs de treballs a joves apassionats per la ciència que volguessin treballar per
aquest ScienceLab. A l´estiu aquest espai permetria organitzar “International Sant Cugat Science Camp” i oferir la possibilitat d´intercanvi d’estudiants amb altres
ciutats europees.

ALUMNAT DE PRIMÀRIA, E.S.O.,
BATXILLERAT I CICLES FORMATIUS DE
TOTES LES ESCOLES DE SANT CUGAT DEL
VALLÉS
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Al districte del centre, a
l’escola Joan Maragall,
concretament al Carrer de
les Escoles.

La sala Joan Maragall: un nou equipament per la ciutat

Manca d’espai a l’escola Joan Maragall i també d’altres entitats (per
exemple, els esplais i caus)

Al Joan Maragall hi ha un espai abandonat des de fa quatre anys: la casa del conserge que hi havia abans a l’escola. Aquest espai està tancat i l’escola fa temps
que demana convertir-lo en una sala polivalent ja que hi falten espais. El projecte consistiria en rehabilitar aquest espai, que seria no només per l’escola sinó per
tota la ciutat. En efecte, hi ha moltes entitats que els falta lloc per reunir-se o dur a terme les seves activitats: per exemple, els esplais i els caus. L’escola només
utilitzaria aquesta sala en horari lectiu. Als vespres i caps de setmana la sala Joan Maragall es pot fer servir per tots els col·lectius que ho necessitin. Això seria
possible ja que hi ha un accés directe pel carrer de les Escoles, és a dir, no cal entrar dins l’escola per accedir a la sala. Com que no hem pogut accedir a l’interior
de la casa no sabem exactament el pressupost que caldria per fer-ho. Hem posat més de 50.000 euros però és una xifra orientativa, dependrà de l’estat a l’interior.
Quan hi puguem accedir (les claus les té l’ajuntament), podrem fer un projecte més detallat. En resum, la ciutat guanyaria un nou equipament al centre, i tothom
en sortiria beneficiat.

Infants, joves, adults, gent gran. Com a mínim,
450 alumnes de l’escola Joan Maragall i altres
entitats de Sant Cugat que necessiten espais per
reunir-se i dur a terme les seves activitats
(esplais, associacions, etc.).
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La Floresta sector
Montanyesa direccio
Valldoreix plaça Can Cadena

Voreres

Un aclariment no estic empadronat a Sant Cugat soc usuari de les vies
mencionades. La falta de un pas alternatu per poder anar a peu des de
la Floresta a Valldoreix

Desde el CEIP La Floresta paralel a la carretera fins Valldoreix no existeix cap pas per caminans a no ser que pasis per la calzada del coches Se evitarian moltes
situacion perilloses tan per ciclistes con a pasejans

A totom ciclistes i vianants
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Carrer Santa Anna.

Poder passar per la vorera del carrer Santa Anna, ara és
impossible i passem pel mig del carrer.

Poder passar per la vorera del carrer Santa Anna, ara és impossible i
passem pel mig del carrer.

La meva proposta l'arranjament de la vorera del carrer Santa Anna i el carrer en general. Les voreres, a part de ser super estretes i no poder passar amb els carrets
dels nens, és impossible passar-hi ja que està fatal el terra. Cada dia hi passem dos cops com a mínim per portar i recollir els nens a la Llar d\'infants Happy Way i
és molt dificil passar-hi, sempre hem d\'anar pel mig del carrer amb els carrets, cosa que és bastant perillosa. La meva proposta és poder arreglar el carrer per
poder passar per la vorera amb els carrets com qualsevol altre carreer. Moltes gràcies

Tots els pares i mares i ciutadans que passem
cada dia varies vegades pel Carrer Santa Anna
per portar els nostres nens a la llar d\'infants
Happy Way.
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Can Rabella

Nou espai social i cultural a can mates

Dinamització barri de can mates

Amb l\'objectiu de descentralitzar un xic els serveis del centre, dinamitzar el barri de can mates i assolir els objectius d\'urbanització plantejats inicialment al parc
del turó, plantejo recuperar can Rabella com a centre social i cultural similar al casal de TorreBlanca. M\'agradaria que el barri disposes també de sales de
formació, sales polivalents i una salade ping-pong per poder tenir un punt proper de reunió dels veins del barri al igual que hi ha altres zones de Sant Cugat.

Especialment per a joves del barri de Can Mates
però també per gent gran
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todos sobre todo los ninos

LA CIUDAD

AHORRO - FONDO DE RESERVA

UNA MEJOR ADMINISTRACION

Mi propuesta es muy primaria, recomendaria a esta Administración, guardar esta cifra disponible y sumarla con otros próximos ejercicios, para consguir una cifra
importante y llevar a cabo proyectos menos superficiales y verdaderamente necesarios.

LOS CIUDADANOS
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Al districte del centre, a
l’escola Joan Maragall,
concretament al Carrer de
les Escoles.
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exemple, els esplais i caus)
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que demana convertir-lo en una sala polivalent ja que hi falten espais. El projecte consistiria en rehabilitar aquest espai, que seria no només per l’escola sinó per
tota la ciutat. En efecte, hi ha moltes entitats que els falta lloc per reunir-se o dur a terme les seves activitats: per exemple, els esplais i els caus. L’escola només
utilitzaria aquesta sala en horari lectiu. Als vespres i caps de setmana la sala Joan Maragall es pot fer servir per tots els col·lectius que ho necessitin. Això seria
possible ja que hi ha un accés directe pel carrer de les Escoles, és a dir, no cal entrar dins l’escola per accedir a la sala. Com que no hem pogut accedir a l’interior
de la casa no sabem exactament el pressupost que caldria per fer-ho. Hem posat més de 50.000 euros però és una xifra orientativa, dependrà de l’estat a l’interior.
Quan hi puguem accedir (les claus les té l’ajuntament), podrem fer un projecte més detallat. En resum, la ciutat guanyaria un nou equipament al centre, i tothom
en sortiria beneficiat.

Infants, joves, adults, gent gran. Com a mínim,
450 alumnes de l’escola Joan Maragall i altres
entitats de Sant Cugat que necessiten espais per
reunir-se i dur a terme les seves activitats
(esplais, associacions, etc.).
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centre i vies principals

FOMENTAR US BICICLETA

Millorar la circulació de sant Cugat de forma segura

Els darrers mesos he començat a ser usuària de la bicicleta, i ho trobo molt i molt recomanable, per la salut, per deduir el trànsit de cotxes, pel mediambient... val tots els ciutadants
la pena que més gent ho provi i en pugui gaudir : nens, joves i gent més gran... Recomano fomentar encara més l\'us de la bicicleta, completant el carril bici a tota
la ciutat per tal depoder circular amb seguretat i no fer destorb ni provocar accidents. També proposo que es faci divulgació de la normativa de circulació tan pels
propis ciclistes, com pels vianants com pels conductors. Ens convé a tots tenir clar com hem de circular i qui té prioritats en cada cas... Valdria la pena que
involucréssiu a les escoles, perquè els nens aprenguin a circular, a tenir cura de les bicicletes i a ser usuaris de ben petits. Gràcies per facilitar-nos la comunicació
i proposta de temes que ens interessen de la nostra ciutat.
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Els molts punts dels primers
trams (corbes poc visibles)
de la carretera de
L\'Arrabassada entre (Sant
Cugat i l\'antic Casino)

Ampliació del gual de la carretera de l\'Arrabassada en trams
poc visibles.

Ampliar el gual (sense reduir els carrils de circulació) dels primers trams
de l\'Arrabassada per a què les Bicicletes puguin circular amb millor
seguretat sense interferir exasivament en la normal circulació dels
vehicles o passant en risc la seguretat vial i la seva pròpia vida.

En la carretera de L\'arrabassada, la separació legal en el avançament de cotxes a les bicicletes (mínim 1,5 metres) molts cops posa en risc els conductors de
vehicles sobretot en zones com és freqüent en aquesta via de corbes, obligant al conductor a fer la maniobra en trams de corbes poc visibles arriscant un
accident; o en tot cas esperar-se a una recta més segura, per el qual ha d\'anar a una velocitat anormalment reduïda fins que el pugui avançar, impedint la normal
circulació del trafic, fins i tot de vegades promovent retencions. Particularment els dies festius que fan frenar els cotxes gairebé cada 20 metres. L\'ampliació del
Gual (sense reduir els carrils de circulació) ajudaria a la normal circulacióde vehicles i millorar la seguretat de les bicicletes, reduint la sinistralitat en aquesta
carretera que és molt elevada.En cas que no és pugui fer res, millorar la llei vial de la bicicletes en carreteres poc visibles (no anar en grans grups, fila d\'un). PS:
vull fer entendre que també faig servir freqüentment la carretera de l\'arrabassada en bicicleta.

Tots els que facin usdefruit de la carretera de
l\'Arrabassada.
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Sant Cugat centre i els nous
barris

PROMOURE ACTIVITATS NOIS I NOIES DE SECUNDÀRIA

Millorar oferta formativa en valors per nois i noies de 12 a 15 anys.

Fomentar les activitats per a nois i noies de secundària de 12 a 15 anys. Crec que hi ha un buit per als nois i noies d\'aquesta edat. Quan nosaltres érem petits ,
anàvem als Esplais i allà trobàvem altres ambients, a part de l\'escolar, per relacionar-nos i créixer en valors. Crec que com que la societat ha canviat, i ara hi ha
moltes opcions d\'oci, ja no es busquen aquestes opcions... Crec que valdria la pena fomentar que es facin activitat per aquests nois i noies, perquè es puguin
relacionar en un altre lloc a part de l\'escola, coordinat per monitors ben preparats que els ajudin a créixer amb respecte i valors. Des de l\'Ajuntament podríeu
vetllar perquè hi hagi prou oferta d\'aquest tipus, potser ajudant i fomentant aquestes associacions que fan aquest tipus d\'activitats, i vetllant perquè l\'oferta sigui
prou amplia, diversificada i de qualitat. Gràcies per avançat.

Directament els nois i noies de 12 a 15 anys
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Tota Sant Cugat.

CREAR UN BANC ALIMENTARI A SANT CUGAT

Crear una col·laboració per a fer arribar tots els menjars que es vulguin
llençar i no estiguin caducats dels supermercats, restaurants, cafès,
negocis alimentaris..etc. als col·lectius més desfavorits de la ciutat i
persones que ho necessitin.

Al mes, es llencen moltes tones de menjar dels supermercats o negocis d\'alimentació, restaurants...etc no perquè els productes estiguin caducats si no perquè o La població més desafavorida de la ciutat.
són defectuosos o perquè els hi queda poc per caducar (1 setmana). En comptes de llençar el menjar que encara es pot consumir, es podria recollir i fer-los arribar
el menjar els més desafavorits dela població; que molts són famílies que ho passen malament a casa seva (no surten a demanar ajudar pel carrer) sense dir res a
ningú per vergonya. En un moment de crisis que es viu encara, Sant Cugat podria llençar-se amb aquesta proposta Social.
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Carrer Borrell amb carrer
Vallès

Renovació del parc entre la confluència dels carrers i Vallès

Aprofitament d\'un parc infrautilitzat

El parc que situat entre la confluència dels carrers Borrell i Vallès és infrautilitzat actualment per la comunitat de veïns del barri del Monestir i del municipi. De fet,
les instal·lacions per jugar la canalla del barri són antigues i estan descuidades i el parc es veu deixat en el seu paisatgisme més aviat propi dels anys 80. Tota
aquesta situació en el que es troba aquest gran parc provoca que no s\'hi vegin famílies gaudint de les seves instal·lacions sinó que optin per desplaçar-se a altres
barris per trobar un espai més adient on estar-s\'hi. Aquesta situació tindria remei renovant el parc per adequar-lo al nivell d\'altres parcs de Sant Cugat que
disposen de modernes i atractives instal·lacions infantils. El barri del Monestir mereix també un gran parc on gaudeixin els veïns de tot Sant Cugat. Pel que fa al
pressupost, ho hauria de valorar l\'Ajuntament ja que és coneixedor del que costa l\'arranjament total d\'aquesta infraestructura.

Veïns del barri del Monestir i tot Sant Cugat

1

Mirasol

Passeig Can Ganxet

Convertir en un passeig el troç que va de l\'estació de Mira-sol a
l\'entrada de Sant Cugat.

Eixamplar i millorar el camí que va de l\'estació de Mira-sol fina a l\'entrada de Sant Cugat per tal que s\'hi pugui passejar, anar en bicicleta, fer esport... A banda
que seria una bona \"carta de presentació\" de la nostra ciutat pels que venen amb vehicle des dels túnels.

Ciutadania en general
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Barri Sant Domenech

MILLORES BARRI SANT DOMENECH

Millorar les infraestructures i serveis del barri

Millora zona SANT DOMENECH Canviar postes de telèfon de fusta del barri de Sant Domenech ( zona antiga darrera Mercantic ,carrer Reus, Solsona, etc... ).
els veïns de Sant Domenech , i la resta de
Aquests postes son una barrera física pels vianants, no es pot anar amb cotxets, ni amb cadira de rodes... També proposo renovar el parc infantil del carrer
ciutadants que utilitzen serveis del barri
Auladell , entre Vilafranca i carrer Solsona, davant de la via del tren. Es una placeta molt deixada, amb moltes formigues a la sorra i a la zona de les escombraries.
Proposo que no quedin tan visibles les escombraries. També estaria bé poder tenir un camp de volei a la zona de Volpelleres. Gràcies per avançat,
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Solar al costat del LIDL de
Via Augusta.
VOLPELLERES.

Un nou parc infantil al costat del LIDL de VOLPELLERES per
acabar la tasca ja començada fa mesos en un solar amb
possibilitats i bonic.

Un parc infantil per nens petits més a prop de la zona residencial del
barri. El més proper és a hores d\'ara al costat de l\'Olivera.

Abans de les eleccionsvan aparèixer al solar just al costat del LIDL de Via Augusta dues estructures que semblaven restes d\'un altre parc: una metàlica per nens
grans i una defusta per nens petits. Aïllades. A hores d\'ara, hi continuen igual: sense valles, sense sorra per evitar ferides dels nens i sense més estructuresper
jugar. Un lloc bonic, amb arbres, bancs,una font fins i tot i grans possibilitats per fer un parc infantil ben bonic simplement desaprofitat. Una vertadera llàstima.
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Els nens petits del barri. El parc per nens petits
més proper es al costat de l\'Olivera. ..molt lluny.

La ubicació principal és la
llar. Si es promou en la part
d\'espais públics, serien els
parcs, per una banda i els
Espais municipals interiors
per l\'altra; com
L\'Ajuntament, la Casa
deCultura, llars d\'avis, etz,

A casa, jo també em moc

Salud cardiovascular de la gent gran

Es un fet que la gent gran es mou poc, o menys del que s\'hauria de moure. I és conegut que pedalejar es molt bó pel cos, i la gent gran es passa molt de temps Tot el col·lectiu de la gent gran
assegut davant el televisor. Per donar més capacitat a tenir una millor salud cardiovascular, la meva proposta consisteix en dues parts: PART DEDICADA A
PROMOCIÓ DIRECTA 1.- fer una campanyade difusió de les bondats de la bicicleta estàtica per la gent gran, perquè en tinguin una a casa seva. 2.- Liderar i
aglutinar a través de l\'Ajuntament la proposta d\'oferir bicicletes estàtiques a la gent gran, amb la participació de les cases de venda de bicicletes estàtiquesde
Sant Cugat, de forma que amb una gran comanda de es pugui obtenir un bon preu d\'adqusició. 3.- Incloure una subvenció municipal per bicicleta a la gent gran,
de forma que al final, el cost de l\'aparell per l\'usuari final acabi sent de l\'ordre de la meitat del seu valorde mercat. Aquí és on només hi participen els
pressupostos municipals. 3.- Proposar a través de l\'Ajuntament, a les entitats bancàries que fomenten l\'esport, la possibilitat deque puguin oferir crèdits a un
interès molt baix, per l\'adquisició de l\'aparell, de forma que el crèdit es vehiculi directament entre usuari i entitat bancaria amb un termini de 2-3 anys i quotes
mòdiques, aptes per aquest col·lectiu. Aquest Programa representaria que Sant Cugat lideraria la prevenció del rics cardiovascular, no només amb els cursets que
es fan a nivell de CAP, sinó que posaria una partida del pressupost, que segur no ha de representar massa, ja que la major part seria assumida per l\'usuari/a,
però que sense la participació municipal no es podria fer tant fàcilment i sobretot amb claredat i garantia per la gent gran. PART DEDICADA A IMPLEMENTAR
LLOCS PÚBLICS ON PODER FER AQUESTA ACTIVITAT. També hi han un tipus de bicicleta estàtica que es pot posar als parcs i seria bo que es possessin
per complementar ca Campanya. També podria ser útil posar-ne en alguns indrets habilitats: llocs municipals on hi haguèssin també bicicletes estàtiques
d\'interior (o espais d\'entitats). Però crec que el millor és la Campanya perquè la gent gran la tingui a casa, per fomentar més el seu ús a qualsevol hora, i molt
sovint davant el televisor. Els avantatges son prou coneguts.
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Rambla Ribatallada con
Carrer de Angel Guimera.
Todos los cruces en la
Rambla del Celler

Sant Cugat lider en ciclorutas

Dar prioridad a las bicicletas en los cruces de las ciclorutas y las calles

En la actualidad las ciclorutas en Sant Cugat se bajan al nivel de la calle en las intersecciones y rotondas. Lo cual da el mensaje que los coches tienen la
Toda persona que utilice una cicloruta
prioridad, ademas ponen en peligros a las ciclistas al cruzar. Si elevamos el paso de la cicloruta al nivel de la acera enviamos un mensaje claro: las ciclistas tienen
prioridad en este cruce. Ademas los coches tendrán que reducir su velocidad lo cual evitaría accidentes deconductores distraídos.
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llocs centrals Plaça de
l\'estació , PlaOctavià,
Davant l\'edifici nou del
Ajuntament etc o altres
similars

PER QUE TOTS HO SAPIGUEM !!!!

Concienciar a la ciutadania de la situació actual i dels canvis i millores
en Qualitat Ambiental que es vagin fent des del municipi

Posar en un lloc destacat i concorregut de la ciutat un display lluminós on s`hi puguin posar, en directe dia a dia i amb acumulació anual, dades dels consums
Tota la ciutadania
energètics del ajuntament (electricitat, GN i altres combustibles), dels altres edificis municipals inclosa la flota de vehicles municipals i elements de transport, i si
es poguessin aconseguir dades detot el municipi. I explicitar les Tm de CO2 que aquest consum representa. Altres finalitats foren senyalar els avenços en els
objectius que segurament tenen firmats per el “PACTE D’ALCALDES” per la Sostenibilitat i fer pales qsi es fa lo suficient per assolir els reptes que teòricament
s’ha compromès a complir el municipi. Aquest display podria també recollir dades de consum d’aigua , de producció de residus etc.i altres dades de contaminació
diària etc.
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Es una infraestructura mobil.

Pantalla/carpa acustica per escenaris a l\'aire lliure

Millorar acusticament els concerts a l\'aire lliure

Adquisició de l\'equipament per millorar el só d\'espectacles a l\'aire lliure sobre tarimes, on l\'amplificació no es efectiva a causa de la dispersio del mateix.
La població en general i tambe els musics i
Principalmente de profit per concerts de grups corals on l\'efectivitat de la microfonia esta molt penalitzada i provoca falta de qualitat en el so. Per millorar aquesta principalment cors i espectacles amb amplificació
circumstància propossem la compra d\'una \"campana acústica mobil\" que es podría utilizar en moltisimes de les activitats musical que es realitzen a Sant Cugat. poc contundent.
Aquestas estructura facilitaría un espai amb millor qualitat sonora i on la microfonia seria molt mes efectiva. Es un equipament que s\'utilitza en les poblacions on
tenen tradició de cant coral i conegudes per prestigiosos festivals, tals com Torruella i Tolosa, per posar exemples del nostre entorn. Pensem que es adequada
l\'adquisició perquè l\'altre forma de gaudir d\'un equipament similar es el lloguer, però aquest es extremadament car i per tant ben segur que seria una despesa
amb amortització raonable. La nostra Ciutat te teixit musical important i molt actiu, on el tipus d\'actes i concerts susceptibles d\'aprofitament d\'un equipament
com el propossat creiem que pot justificar la inversio.
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Lloc cèntric, que sigui de
fàcil accés i al mateix temps
serveixi per doner-se a
conèixer , per exemple Plaça
del mercat de Torreblanca.

Mobilitat sostenible

Baixar el consum de combustibles fòssils i demostrar viabilitat de
2. Establir un servei de transport municipal 2 o 3 vehicles elèctrics, a disposició de la ciutadania alimentats per energia solar en una estació de recarrega en un
solucions alternatives sostenibles econòmicament i respectuoses amb el indret cèntric i visible, com el que es troba a l’entrada de l’empresa CIRCUTOR de Viladecavalls , amb acumuladors de bateries que funcionen automàticament
medi
sempre amb alimentació solar. Els vehicles tenen una autonomia de 60Km , després tenen de tornar a carregar. La utilització del servei hauria de ser per
ciutadans que necessitessin un desplaçament inferior a aquest quilometratge i es pot pensar en una modalitat de gratuïtat donat que el combustible tindria cost
zero o posar un tipus de tarifa per justificar l’amortització del equipament i el salari del xofer/ers que fes el servei

A tot els ciutadans del municipi.
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Al districte del centre, a
l’escola Joan Maragall,
concretament al Carrer de
les Escoles.

La sala Joan Maragall: un nou equipament per la ciutat

Manca d’espai a l’escola Joan Maragall i també d’altres entitats (per
exemple, els esplais i caus)

Al Joan Maragall hi ha un espai abandonat des de fa quatre anys: la casa del conserge que hi havia abans a l’escola. Aquest espai està tancat i l’escola fa temps
que demana convertir-lo en una sala polivalent ja que hi falten espais. El projecte consistiria en rehabilitar aquest espai, que seria no només per l’escola sinó per
tota la ciutat. En efecte, hi ha moltes entitats que els falta lloc per reunir-se o dur a terme les seves activitats: per exemple, els esplais i els caus. L’escola només
utilitzaria aquesta sala en horari lectiu. Als vespres i caps de setmana la sala Joan Maragall es pot fer servir per tots els col·lectius que ho necessitin. Això seria
possible ja que hi ha un accés directe pel carrer de les Escoles, és a dir, no cal entrar dins l’escola per accedir a la sala. Com que no hem pogut accedir a l’interior
de la casa no sabem exactament el pressupost que caldria per fer-ho. Hem posat més de 50.000 euros però és una xifra orientativa, dependrà de l’estat a l’interior.
Quan hi puguem accedir (les claus les té l’ajuntament), podrem fer un projecte més detallat. En resum, la ciutat guanyaria un nou equipament al centre, i tothom
en sortiria beneficiat.

Infants, joves, adults, gent gran. Com a mínim,
450 alumnes de l’escola Joan Maragall i altres
entitats de Sant Cugat que necessiten espais per
reunir-se i dur a terme les seves activitats
(esplais, associacions, etc.).
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Eixample

Carril bici respectuòs

Millorar estéticament i funcionalment l\'avinguda Gaudí

Canviar la situació del carril bici d\'on és actualment a l\'altra banda dels bancs, on ara hi ha un espai inútil i per on no passa mai ningú. D\'aquesta manera es
milloraria esteticamnet el passeig i es destinaria únicament a a vianants en general, alumnes i professors del Pi d\' en Xandri, Avenç i ESADE.m més bonic de
Sant Cugat

Pares alumnes i professors d\' en Pi d\'en Xandri,
Avenç i ESADE, veïns del de l\' Eixample i
qualsevol persona que vulgui gaudir del passeig.
Habitants
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Al districte del centre, a
l’escola Joan Maragall,
concretament al Carrer de
les Escoles.

La sala Joan Maragall: un nou equipament per la ciutat

Manca d’espai a l’escola Joan Maragall i també d’altres entitats (per
exemple, els esplais i caus)

Al Joan Maragall hi ha un espai abandonat des de fa quatre anys: la casa del conserge que hi havia abans a l’escola. Aquest espai està tancat i l’escola fa temps
que demana convertir-lo en una sala polivalent ja que hi falten espais. El projecte consistiria en rehabilitar aquest espai, que seria no només per l’escola sinó per
tota la ciutat. En efecte, hi ha moltes entitats que els falta lloc per reunir-se o dur a terme les seves activitats: per exemple, els esplais i els caus. L’escola només
utilitzaria aquesta sala en horari lectiu. Als vespres i caps de setmana la sala Joan Maragall es pot fer servir per tots els col·lectius que ho necessitin. Això seria
possible ja que hi ha un accés directe pel carrer de les Escoles, és a dir, no cal entrar dins l’escola per accedir a la sala. Com que no hem pogut accedir a l’interior
de la casa no sabem exactament el pressupost que caldria per fer-ho. Hem posat més de 50.000 euros però és una xifra orientativa, dependrà de l’estat a l’interior.
Quan hi puguem accedir (les claus les té l’ajuntament), podrem fer un projecte més detallat. En resum, la ciutat guanyaria un nou equipament al centre, i tothom
en sortiria beneficiat.

Infants, joves, adults, gent gran. Com a mínim,
450 alumnes de l’escola Joan Maragall i altres
entitats de Sant Cugat que necessiten espais per
reunir-se i dur a terme les seves activitats
(esplais, associacions, etc.).
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Qualsevol espai
convenientment assolellat i
connectat a la xarxa elèctrica.

Instal·lació fotovoltaica municipal generadora d\'inversió en
eficiència energètica

- Reduir el consum d\'energia no renovable. - Augmentar l\'eficiència
energètica del parc residencial del municipi. - Millorar les condicions
d\'habitabilitat i lluitar contra la pobresa energètica.

En un context on resulta imprescindible afrontar el repte de la sostenibilitat, cal emprendre mesures urgents per reduir el consum d\'energia i aprofitar al màxim les Tota la societat i en especial els col·lectius més
fonts renovables. Es proposa desenvolupar una instal·lació fotovoltaica municipal que en primer lloc contribueixi a la generació d\'energia renovable, contribuint al
vulnerables afectats per pobresa energètica.
canvi de model energètic català. L\'energia produïda per aquesta instal·lació, convenientment distribuïda i comercialitzada per una empresa sensible amb la
sostenibilitat (com Som energia), produiria uns beneficis econòmics anuals que es proposa reinvertir en accions derenovació dels edificis residencials del municipi,
de manera que, en segon lloc, es progresi en la millora de l\'eficiència energètica dels habitatges, i en la lluita contra la pobresa energètica. Com a aproximació,
amb una instal·lació d\'alta eficiència de 100kW, que costaria uns 200.000 euros, es produiria aproximadament 184.000 kWh i generaria 30.000 euros anualment.
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Eixample

Voreres de l\'eixample

Poder passar-hi

Moltes voreres de l\' Eixample són estretes i molts trams estan invadits per la vegetació dels jardins dels veïns que no poden com deurien. Aixó fa que manta
Veïns de l\'eixample
vegades tinguis que baixar a la carretera per tirar endavant sobretot si vas amb paraigües o amb una cadiretade nen petit o si no et vols acotxar fins que les rames
no et toquin al cap. Jo pagaria una persona que es passeigès un cop al mes i avisés al veí en qüestió sota amenaça de multa,de tenir la vegetació controlada a ran
de la vorera de manera que no suposi cap estorb per al vianant. Segurament les multes pagarien el sou d\' aquest empleat.
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Sant Cugat, Valldoreix, La
Floresta, Mirasol.

Espais infantils dissenyats amb elements naturals.

Donar oportunitat als infants a un tipus de joc més ric a nivell sensorial,
entre d\'altres aspectes.

Re-dissenyar parcs infantils on els elements naturals en siguin els protagonistes. Deixar debanda el plàstic, tant present als espais lúdics infantils urbans, i donar
Famílies.
pas a la fusta, la sorra, les pedres, la vegetació. Elements naturals que permeten als infants i no tant infants gaudir d\'experiències sensorials, connectar amb la
natura, a buscar diferents tipus jocs. Els elements que ara trobem als parcs són estructures pràcticament tancades pel que fa a opcions de joc i exploració:
tobogans per baixar i pujar, gronxadors per gronxar-se, cavallets per pujar-hi i balancejar-se, etc. Accions tancades i cícliques que no porten a res més. Aquest
passat 2015 i ara al 2016 s\'han fet moltíssimes intervencions als espais infantils i cap ha anat en aquesta línia. Per altra banda es reduiria la contaminació visual i
mediambiental que comporten les intervencions amb plàstics i derivats. Adjunto uns exemples trobats a la xarxa: http://ecosistemaurbano.org/urbanismo/espaciosde-juego-en-berlin-eukids/ http://www.play-scapes.com/play-diy/cow-hollow-school-natural-playscape-san-francisco-california-surface-design-2010/ http://www.playscapes.com/play-history/mid-century-modern/thoughts-on-playground-preservation-central-park-new-york-city/ http://www.play-scapes.com/category/playdesign/natural-playgrounds/
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La Riera

Aigües brutes. Olors, mosquits, seguretat pels nens per caigudes,
animals morts, etc.

Solució definitiva: Cobrir la riera fent un passeig per sobre, un carril bici. Solució 2: canalitzar correctament sense que l'aigua quedi estancada. Tot el que s'ha fet
fins el dia d'avui ha servit per molt poc.

Tot el barri de Mira-sol
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Mira-sol

Carril bici, contenidors grocs, Plaça Coral

Mobilitat, reciclatge, peatonalització

1,- S'hauria de connectar els carrils bicis que ve de la Carretera del Papiol a Sant Cugat i el que baixa pel carrer Pompeu Fabra. 2,- S'haurien d'augmentar els
contenidors grocs i posar-los més punts. 3,- S'haurien d'eliminar els trans de carrer Ctra. del Papiol a l'alçada del Coral i unir les dues places en una sola.

Tothom
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Torre Blanca

Carril bici

Neccesitat d'un carril bici que vagi des del barri de Torre Blanca fins
l'escola Avenç

Crec que seria molt bo que els nens i nenes que van a l'escola Avenç poguessin tenir un carril bici anés des del barri de Torre Blanca fins a l'escola. A més,
estaria genial que el caminet que varen fer per anar a peu a le'scola estigues il·luminat degudament per tal que els nens puguin sortir de l'escola amb seguretat.
Sobretot a l'hivern es fa fos de seguida.

Nens i nenes junts amb els pares de Sant Cugat
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Turó de Can Mates,
Volpelleres, etc.

WC als parcs infantils i cagader de gossos

WC als parcs infantils: molts parcs infantils grans no tenen WC! (ja us
podeu imaginar què falla al voltant…). Cagador de gossos: Tot Sant
Cugat està ple de tifes de gos. És fastigós!!

1- Hi ha necessitat important de fer WC, integrat amb el paisatge, sobretot als barris Turó Can Mates i Volpelleres. També crec que s'hauria de regular les festes
infantils als parcs. Ve gent de tot arreu i monten uns "pollastres" de por. Multitud de gent, pallassos amb altaveus insoportables, animació,... etc... és realment
insufrible! 2,- Aquesta ciutat s'hauria de replantejar seriosament què fer amb la greu problemàtica de les cagades de gos que hi ha per tot arreu, i que
arrosseguem des de fa fanys! Si us plau, facin alguna cosa +!

Tots els habitants de Sant Cugat, Mira-sol,
Valldoreix, etc…
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La Floresta, Valldoreix

Hort urbà

Vull un hort urbà a prop de casa

Tots
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Solar al costat del Casal de
Mira-sol

Zona d'esparciment caní, Mirasolcan

Un solar per a l'ús dels gossos amb zona de jocs i pipi can

Solar per l'ús dels gossos i propietaris de Mira-sol. Zona d'esparciment caní zona de jocs, socialització, d'ensinistrament,…on no molestar a altres veïns que no
tenen gossos.Som una associació de veïns de Mira-sol, que de moment tenim 136 signatures.

Tots els veïns amb gossos
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Mira-sol

Bancs útils vs bancs molt poc útils (*) bancs per seure

Situar + bancs per seure al Passeig Can Gatxet - traslladant els
sobrants a plaça Sud del turó de Can Matas

Hi ha molts bancs a la Plaça Sud del Turó de Can Matas (cantó Boehringer Ingolheim) poc utilitzats i en nombre molt gran. En canvi a l'Avinguda de Can Gatxet
en prou feina hi ha un parell i en canvi hi passeja molta gent.

Passejants per l'Avinguda Can Gatxet
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Mira-sol

Endolla't

Recàrrega cotxes/vehicles elèctrics

Tots
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Arreu de Sant Cugat

Servei Bicing

Mobilitat sostenible i ecològica

Servei de lloguer de bicicletes "bicing", com a Barcelona. Idealment compatible amb el sistema de Bcn. A tots els districtes de la població.

Ciutadans de Sant Cugat

Posar taules de ping-pong a l'aire lliure a la Plaça Ausiàs March de Mira-sol

Taules ping-pong Plaça Ausiàs March

Joves i no tan joves

Parades d'autobusos

Plataformes autobusos

Més plataformes al costat de les voreres de laes parades dels autobusos Allargar les voreres a les parades facilita l'accés, sobretot quan vas amb carros de compra, cotxets i gent gran i evita que s'aturin els cotxtes al davant. Gràcies.
i equipaments

A tots els barris de Sant
Cugat

Senyalització contra els excrements de gossos a Volpelleres

Disuadir i evitar la proliferació d'excrements de gossos als carrers del
barri de Volpelleres

Creació d'una senyal clar i concisa de prohibició, disuasiva del fet de deixar sense recollir els excrements dels gossos, recordant l'ordenança municipal, per
implamentar-la al barri. Pot ser una prova pilot a Volpelleres per després extrapolar-la a altres barris de Sant Cugat.

Pipi-can al parc de l'Avinguda de la Clota / C. Mare de Déu de
la Font

La presència indiscriminada d'excrements a aquesta zona de
Volpelleres als carrers d'aquesta zona.

Creació d'un espai pipi-can al parc que hi ha situat a l'Avinguda de la Cota / C. Mare de Déu de la Font, zona de passeig habitual de molts gossos i els seus amos, Els veïns de Volpellers, especialment els infants
de Volpelleres i d'altres barris de Sant Cugat que vénen. Senyalització adecuada pels voltants per estimular l'ús. Evitaríem i paliaríem la proliferació al carrer
per què puguin jugar sense aquest desagradable
fet.
d'excrements de gos amb els avantatges que això comporta.

Parc infantil en el carrer Josep Serrabogunyà

Falta d'espai de joc infantil en aquesta zona de Volpelleres. Recuperar
un espai inutilitzat pels veïns.

Creació d'un espai de jocs infantil, un parc infantil, en l'àrea o espai que delimiten el carrer Josep Serrabogunyà entre el carrer Benet Cortada i carrer Pastora
Martos.

Tots els veïns de Volpelleres els que tenen i no
tenen gos

Veïns de la zona de Volpelleres

Rotonda de Mercadona. Reforma adaptación de bicicletas

Tot arreu

Buscar alternativas a la tala de los arboles para
mantenimiento de espacios publicos

Buscar alternatives per a mantenir els espais verds

Tots

Extra radi

Sala concerts

Manca de lloc

Junto al C/ Miguel Servet
(petanca)

Parque de barras en Hospital General

Alternativa barata de ocio y deporte

Gente joven

Mucha zona azul en zonas: calle del mercado nuevo, carretera
Cerdanyola y Rbla Celler

Vecinos de la zona

Pq els grups locals emergents puguin tocar

Grups de musica locals

Escola Viva publica en Sant Cugar

Mejorar opciones de aparcamiento publico

Todos. Ciclistas

Carril bici de estacion de tren hasta zona centro

L3/L4. Buses de La Floresta a estación de tren: Ampliar horario por la noche, al menos fines de semana

Punt d'estudi a La Floresta

No hay ningún espacio similar en La Floresta

Todos los parques. Parque
Central

Lavabos en parques

Necesidades de gente mayor y niños

Parc Central

Pipi can para perros

Parques mas limpios

Collgava. C/ Francesc Macia

Estudiantes de La Floresta

Soterrament del cablejat al Passeig de la Creu

Passeig de la Creu hi ha cablejat telefonic que va d'una banda a l'altre del carrer des de fa 40 anys. S'han obert rasses al carrer varies vegades i no s'han aprofitat
per soterrar el cablejat de telefonica

Limpieza de calles

Aumentar el presupuesto destinado a la limpieza

Disminuir velocidad de coches

Peligro en el barrio

Poner mobiliario para disminuir la velocidad en la calle Francesc Macia

Arreglo de las calles

Peligro de caer

Baldosas rotas, raices que sobresalen

Mejorar el paso de peatones en Av. Lluis Companys - Rius i
Taulet y en la Rotonda de Avda Cerdanyola. Mejorar giro en
Avda.LLuis Companys

Hay 2 puntos peligrosos: Avda. Lluis Companys C/ Rius i Taulet. En Avda. Cerdanyola llegando al Parc de la Pujancreda, hay una rotonda, una carretera de dos
sentidos y los que bajan no respetan el paso de peatones. En Avda Lluis Companys que hay dos sentidos y tendría que ser de una carril porque hay muchos
problemas en el giro

Fomentar que se ofrezcan estudios oficiales de hosteleria en la ciudad (joven, aprox 20 años)

Todos

Pablo VI 46 (toda la calle)

Arboles quitar

Ampliar la acera - seguridad

Esta levantando las aceras y calles y afecta a las casas de la calle

Peatolanitzacio de la Plaça Pep Ventura. Restringir els vehicles a veïns ja que actualment es un japo-auto i aparcament per anar al Club Muntanyes, sopar als
restaurants de la Plaça, deixar nens a la guarderia i Escola de Dansa

Peatonalización de la Plaça Pep Ventura

Veinatge Plaça Pep Ventura

Solucionar "corte" carril bici frente a la biblioteca

C/Barceloneta Urb. del Barri de la Sarreta. Hi ha un post de llum a la vorera de la dreta pujant (vorera de 1m). No hi ha espai per caminar

Esquina congestionada. Subida Angel Gimeno / Rbla
Ribahoyado. Popuesta: Revisar señalización

Que els cursos dels casals tinguin un preu mes asequible (els cursos
normals. No els adreçats estrictament a gent gran)

C/Martorell 59

Gent Gran

Limitacio de les taules dels restaurants de la Plaça Pep
Ventura

Control del soroll i recuperació de la Plaça com a Plaça

Actualment hi ha 5 restaurants a la Plaça Pep Ventura: Kitsu-ne, El Molí, El Celler del Hadis, Pompeia, Sabath. Cada restaurant te fins a 10 taules i les seves
respectives cadires. Aixo son 50 taules + 200 cadires. Aixo provoca molt soroll i la invasio total de la Plaça. Ja no s'hi pot jugar. Durante el dia esta tot ocupat de
TOTEMS de les taules i cadires apilades. Molt lleig

Asfaltado de calles y acera

Seguridad para personas con limitaciones y mayores

Barrio del colegio Juan Maragall y carretera de Cerdanyola. Agujeros. Y menos politica en las calles, menos banderas

Paso de peatones

Seguridad en cruzar la calle

Poner algun elevado para que pasen mas lentos los coches o señalar mejor el paso de peatones

1. Mas plazas de parking gratuito al centro. 2. C/Riera: mejorar toda la calle (aceras y asfalto). 3. Ampliacio del menjador de l'Escola publica Pi d'En Xandri

Plazas aparcamiento en el centro. Pisos de compra
asequibles para la gente joven

Veinatge Plaça Pep Ventura

Todos

Vullpelleres

Hi ha molts parcs no sol Parc Central

Parc Carrer Auladell 21 esta molt dolent. Vell i formiques

Veïns

Pintura en las calles Sant Cugat - Rubi

Residencia Sant Cugat para la gent gran: Mejora del edificio
problemas basicos

Mas vigilancia noctuna en la zona Hospital General. Mas iluminación en las calles menos principales como Pompeu Fabra o la que va al parque

Vullpelleres

Buses de domingo

Paran pronto

Porque no se puede llegar caminando. L9, L7

Controlar el espacio de las terrazas porque es de todos

Acceso al espacio publico

Cortan el paso, que no lo privaticen, tapan vistas, lo usan de almacén. Las terrazas están bien pero falta un poco de control

Mes neteja als carrers (caca-pipi). Gossos mes sociables

Pipi can. Un tancat com els que tenen a Sant Cugat City

Problemes drogadiccio en instituts de Sant Cugat

Mirasol. Cami antic del Papiol
Pipi can

Estacio

Arreglar els terres del poble

Forats, desnivells, ferros al carrer. Gent es mata. SOS

Fumigar carrer Andana

El carrer Andana esta ple de formigues. Quan s'hi aparca el cotxe, s'hi
fiquen a dintre

Biblioteca de Sant Cugat
English section at Public Library

Llibres per a infants en anglès a la biblioteca

Gossos i persones

Tots

La proposta es de crear una secció en anglès dins la secció infantil de la biblioteca de Sant Cugat. Ara n'hi ha algún llibre pero estaria molt bé que fos una secció
completa que abarqués totes les edats i també els adolescents

Els nens i nenes de la ciutat i també les families

Fer un xamfrà a la rotonda del camp de futbol del Mirasol

Seguretat per no invair el carril contrari

Arreglar les cantonades a la rotonda que hi ha al camp de futbol del Mirasol. Eliminar una cantonada i fer-la xamfra, es per seguretat, ja que amb el cotxe, per no
picar amb la vorera invaeixes el carril contrari

Veïns del Mirasol

Piscina municipal a Mirasol

No tenim aquest equipament

Fer piscina municipal a Mirasol. Es dels pocs barris que no en té

Barri del Mirasol

Rotonda al davant de Jardiland / Dir

Congestió viaria a l'entrada de Sant Cugat

Quan vols sortir de l'aparcament de Jardiland, com ara hi ha un semafor, es molt difícil i veus conductors que fan imprudencies. Si vas cap a les altres rotondes
sempres están congestionades. Si hi hagués una rotonda els conductors no farien imprudències i els que utilitzem la següent rotonda, si no volem anar cap al
centre, no la congetionen

Els usuaris d'aquests establiments i circulació
viaria en general

Parc Can Mates, davantBanys
Prenatal
etc a Sant Cugat
públics

Poder accedir al bany en condicions i evitar que families deixin els
excrements dels infants

Banys públics per tota la ciutat i especialment en parcs o llocs amb acumulació de gents

Nens i famílies en general

Distrito de La Floresta Adaptaciones para personas movilidad reducida

Pasos peatones, aceras y proyectos en distritos de la Floresta y por
supuesto, Sant Cugat

Sant Cugat

Les pintades inutils

Netejar les parets de cada barri

Proposta: Contractar 3 equips de 2 persones que es dediquin a netejar-les i retornar l'imatge de cada edifici, net i digne. Pressupost: El sou de 2 persones + el
cost de la pintura que son de colors estandards sense cap especialitat. Exemple: El mateix que s'ha fet amb equips de 2 operaris pintant els bancs

Els barris de la ciutat i la seva imatge

Centre

Ampliacio vorera

Ampliar voreres molt estretes actualment que dificulten els pas de
vianants i cotxes

Les voreres del Carrer Viñolas en el tram de Plaça Barcelona a Dos de Maig i les del Carrer Dos de Maig tram de Viñolas fins Francesc Moragas son molt estretes
i dificulten el pas de cotxets infantils i carrets de la compra. Aquests usuaris circulen per la calçada amb el perill que supossa per els cotxes que circulen

Vianants i conductors

Casa de cultura (CentreMercat
Civic Mirasol)
de 2na mà de roba a Mirasol. Mercat d'intercanvi

Fer un espai on compartir, vendre roba o altres objectes, potenciar el
segell del barri

La idea es oferir un espai als voltants de la casa de la Cultura de Mirasol on es facin mercats de compra i venta i "trueque" de 2na mà a objectes destinats al
Ciutadans del barri
wallapopo organitzats per els veïns de Mirasol.Potenciem el compromís, la coneixença dels veïns i una activitat on el benefici es a les dues parts. A l'estil "americàaustralià", tot el que no vols al carrer¡¡. Els veïns de Mirasol ho gestionarem

Mirasol. C/ Jaen i Parc del
Cantó tranquilament
Passejar

Millora dels carrers

Tot i que bona part de l’àrea urbana de Sant Cugat del Vallès es troba situada en una zona relativament plana, alguns dels barris perifèrics, com la Floresta o les Planes,
Nenstenen
especialment
grans pendents que fan complicada la mobilitat del dia a dia amb bicicleta, al

Centre

Manteniment carrer

Terra desgastat i desigual

Al carrer Torrent de'n Xep, el terra està desigual i les rajoles es mouen i crean problemes a la gent gran o amb dificultats de visió

Escola Viva

Escoles lliures a Sant Cugat

Mirasol

Minusvalidas

Vehicles

Pares i nens

Escola lliure i viva

Parc de la Pollancreda Pista Voley Platja al Parc de la Pollancreda. Posar una pista al
igual que s'ha fet a Coll Favà

Carril bici Coll Favà can Sant Ivan per el camí del CAR

Districte Centre - Est (Arborètum)
Acondicionament de l'Arborètum: zona tancada per a gossos,
parc infantil, bancs nous, camins de fusta que conectin
Eixample i Esade

Escoles no directives pers tots i totes

Nens i nenes

Equipaments esportius d'ús p'ublic

El barri

Accés a les escoles (THAU, Àgora, Viaró i Pureza de Maria)

Escolar

Recuperació d'una zona mig abandonada i bàsicamnet en mans dels
gossos ( que campen sense anar lligats)

Veïns, alumnes del Pi d'en Xandri, estudiants
d'ESADE

Quitar zona toboganes, mal uso del parque, mucha acumulación de
gente que no es de Satn Cugat, no lavabos, merendero, carpas, ruido,
suciedad, etc . Impacto paisajista

El proyecto de toboganes y castillos ha incrementado de manera desmesurada el uso del parque por ciudadanos que no son de Sant Cugat. Los vecinos no
hacemos uso ya del parque por sentirnos invadidos por gente que "acampa" todo el dia como si de un parque temático se tratara. Los vecinos afectados vamos a
movilizarnos para exigir que vuelva a ser un parque como antes. Los vecinos no podemos aparcar

Vecinos de Sant Cugat y en especial las
comunidades próximas al parque

CAR o Avda Europa. Instalaciones
Nueva pistaDeportivas
de hielo

Solo hay una pista temporal en la época de Navidad

Para que Sant Cugat sea una ciudad completa una de las pocas cosas que falta es una instalación de pista de hielo olímpica para poder desarrollar los deportes
de hielo que se practican durante todo el año.Patinaje artístico (Javier Hernandez dos veces campeón del mundo), hockey sobre hielo, patinaje de velocidad,
curling y etc. En esta ciudad viven muchos extranjeros donde estos deportes forman parte de su cultura y también incentiva a los santcugatencos

Los ciudadanos de todo tipo

Valldoreix - Mirasol - Valldoreix
Insonoritzar Sant Cugat. Reduir contaminació sonora

Gran soroll del transit d'autopistes i carreteres que rodejen Sant Cugat

Buscar i instal.lar solucions que redueixin el soroll de les carreteres i autopistes / Fer panells a totes les autopistes / Es pot fer per trams

Tots el ciutadans de Sant Cugat

Parc del costat del Monestir,
Parc dels Quatre Cantons,
per exemple

Més gronxadors per a bebés

Que els bebés puguin gronxar-se a qualsevol parc.

A la majoria de parcs hi ha un o cap gronxador per a bebés i hem de fer cua per muntar als nens perquè puguin muntar una petita estona ja que sempre hi ha
altres esperant. Sent un municipi amb una natalitat tan elevada, es fa molt necessari pels pares i nens que hi hagi 2 gronxadors de bebés a cada parc. A més, en
alguns parcs s\'han substituit per gronxadors per a nens amb algun tipus de minusvalia, cosa que veig perfecte però sempre i quan no sigui en detriment del que
ja hi havia.

Bebés fins als 3 anys aproximadament.

Barris de l\'EIixample i Golf

Excés de velocitat

Excès de velocitat dels vehicles a l\'Avinguda de Gràcia.

A l\'entrada i sortida del poble per l\'avinguda de Gràcia, els vehicles no respecten els limitsde velocitat. Per el que comporta un perill per als vianants, ja que no
respecten els passosde vianants, i els veïns patim de contaminació acústica elevada.

Veïns de l\'Eixample-Golf

Barris de l\'EIixample i Golf

Asfalt

Millores de l\'asflat del barri de l\'Eixample-Golf

Les condicions del paviment de la calçada és perillós. Hi ha zones on els forats posen en perill als conductors de motos. En altres zones ha desaparegut la pintura
viària, i la que encara sobreviu és de pintura lliscant amb els perills que comporta (sobretot quan plou).

Col·lectiu general

General

Brutícia

Brutícia del servei de neteja

El servei de neteja de la ciutat quan porta a terme la neteja dels carrers, trasllada la brutíciade fulles i pol·len a les terrasses i balcons dels veïns. Amb l\'ús dels
sopladors s\'aixequen les fulles i el pol·len dipositant-los de nou en els habitatges dels veïns. Bloquegen les soritdes dels pàrquings i embussen els desaigües de
les counitats de veïns.

Orden y normativas de uso en la nueva zona de ociodel Parc
Central

General

il·luminació

Foscor dels barris llunyans al centre

Foscor als carrers allunyats del centre o de l\'itinerari dels estudiant d\'ESADE.

Tota la ciutadania

General

Aules d'estudi+Biblioteca.

Ampliació dels horaris de les aules d\'estudi i Biblioteques de Sant
Cugat a tots els periodes d\'exàmens de totes les universitats.

Els períodes d\'exàmens de totes les universitats no són iguals, per el que moltes vegades els horaris d\'obertura d\'aules d\'estudi es queden curts. Més aules,
més hores i més accés a les biblioteques del poble per a poder estudiar.

Estudiants

Rieres de Mira-sol

Cobriment de la riera de xoriguer i can Cabassa

Ordenació del territori, millor comunicació, evitar la proliferació del
mosquit tigre.

Caldrà fef el projecte

veïns de Mira-sol

casal de Mira-sol

Bar del casal de Mira-sol

incentivar les relacions entre veïns

projecte a fer pels tècnics municipals

veïns de Sant Cugat Aprofitar un espai de l\'actual
casal

Libro a distribuir entre
personas físicas interesadas,
entidades, empresas de
economía solidaria e
instituciones del ámbito
local, como texto de
referencia común.

Adquirir ejemplares en abundancia del libro de Bernard
Lietaer, Margrit Kennedy y John Rogers \"El dinero de la
gente. Monedas locales y soberanía económica\" (2015)

Las aquí insatisfechas que se resuelven fuera y las que, para
resolverlas, han de venir defuera; mientras hay aquí talentos y recursos
disponibles que han de salir fuera.

Para crear una moneda local existe una valiosa experiencia acumulada, dispuesta a darse (soft ware libre, para el pago con tarjeta o móvil, contabilidad,
transparencia, trazabilidad); puede estar respaldada por la hora de servicio y los bienes producidos. Un punto departida será alcanzar el acuerdo de 500 personas
físicas, 50 entidades y 100 empresas deeconomía solidaria, con el apoyo del gobierno local. El de Tolouse, alcalde Jean Paul Pla, dio todo su apoyo (2010-2012)
a la planificación del proyecto y el desarrollo técnico del SOL Violette, su moneda local. Sólo es un ejemplo. El libro servirá como texto de referencia común para
el diálogo entre los posibles interesados, a fin de poder llegar a un punto departida y al acuerdo necesario.

Productores del entorno, comercio de proximidad,
socios de entidades y cooperativas, voluntarios de
ONG y toda la población: hacer comunidad ya es
bien común.

Les Planes, La Floresta,
Mirasol i Sant Cugat ciutat.

Projecta per l\' equilibri i benestar de les poblacions de gats
del carrer a Sant Cugat

Controlar les colonies de gats rodamons. Esterilitzar, i cconseguir una
Projecte per l\' equilibri i benestar de les poblacions de gats del carrer a Sant Cugat. La poblacio de gats en una ciutat creix exponencialment a no se que hi hagi
bona rel-lacio animal ciutada. Que Sant Cugat sigui exemple per tothom un sistema d\' esterrilitzacio efectiva com existeix en altres paisos. a una ciutat ens troben dos tipos degats: els que viuen en un ambient responable i els que viuen
d estimar els seus animals.
al carrer. Dels gats que viuen amb el una persona responsable inclou la seva esterilitzacio i condicio sanitaria. A la nostre ciutat nombrossos voluntaris i l\'
administracio local han fet esforços sensa poder cubrir les necessitats i per tat la poblacio creixd\' una manera descontrolada. Aquest projecta pretenen arribar al
major numero de gats del carrer esterilitzarlos cubrir les necesitats sanitarias i millorar les seves condicions de vida. Tambe s\' afovorira les adopcions dels
ejemplars que siguin aptes i la resta es tornara a colonias de gats protegides. cal disposar d\' un espai on els hats es puguin recuperar o rere tractament. Cal
acabar instalacio decassetes i menjadore en lloca protegits. En cas que es construix un centra d\' acollida caldra pensar a reserva un espai pes gats. Per aixo
defensen el projecta amb la certesa del contingut social i brnrdtar animal que l\' inspira. Un pla mai vist a Sant Cugat per resoldre el problema de gats al carrer.
Llocs com Les Planes,

MONESTIR O EDIFICIS
MUNICIPALS

FALCONS A SANT CUGAT

Aquest és un projecte participatiu, educatiu, cultural. Com a problema a A Sant Cugat tenim molts parcs i jardins on conviuen moltes aus . Algunes més reproductives que altres com els coloms i les cotorres. La introducció de falcons a ESCOLES, ENTITATS CULTURALS ,
resoldre , evita que els coloms i altres aus embrutin el monestir com
les zones urbanes ha dissuadit aquestes aus i han disminuït bastant. Seria molt maco tenir un niu de falcons al monestir o altre edifici municipal. La meva
MEDIOAMBIENTALS, MONESTIR I EDIFICIS
altres edificis emblemàtics de la nostra ciutat.
proposta és un projecte a llarg termini ( 3-4 anys) per la introducció d’una parella de falcons amb un niu artificial ( mètode Hacking). Aquest mètode consisteix en
MUNICIPALS
una selecció de pollets subministrarà per un Centrede cria per incorporar-los al niu artificial instal·lat a una torre del monestir, com exemple. Aquests serien criats
per un equip d’experts. En un mes ja comencen a sortir, a buscar menjar, caçant pel seu compte i tornarien al niu per formar de nou una parella i anidar. Tots els
santcugatencs, entitats, escoles, gaudirien d’imatges en directe mitjançant el streaming ( connexió per internet des de qualsevol lloc i amb càmeres instal·lades al
niu i al voltant). Això, també és podria visualitzar des d’una aplicació al mòbil o a la mateixa web del’Ajuntament. Aquest projecte es va fer a Barcelona i
actualment hi ha diverses parelles. Segons estudi més del 60% caçaven coloms i altres aus com cotorres , tórtores, gavines .La presencia del falcó es dissuasori,
on viuen, veurem pocs coloms i menys criant. Sant Cugat sempre aposta pel Medi Ambient i noves tecnologies, incorporar aquestes meravelloses aus que tenim
aquí a prop es base per sentir-nos més orgullosos de la nostra ciutat.

Carrer Adrià Gual 12-14

ADRIA GUAL 12-14

TREURE ZONA ENJARDINADA DE LA VORERA

Al carrer Adrià Gual 12-14 tenim a la vorera una zona enjardinada totalment abandonada que sempre està plena de papers i de restes vàries que fa molt lleig de
veure, proposo eliminar la zona enjardinada per vorera normal. És una pena que la banda esquerra del carrer estigui tan malament quan la part dreta del carrer
està tant ven arreglada i suposarà un gran estalvi de manteniment en jardines.

TOTS ELS VEÏNS DEL CARRER ADRIA GUAL

Plaça d\'en Coll, 1 - 08172
Sant Cugat del Vallès

Plaza de Coll, más acogedora.

Malos olores y mejorar su apariencia.

La plaza del Coll que podría ser un lugar donde los niños y adultos pudieramos disfrutar más y no un lugar que huele mal. Es lamentable que parezca un pipi-can,
una buena campaña contra las cacas de los perros en los parques, jardines, lugares donde hay niños, y toda la ciudad en general, ayudaría a concienciar a las
personas que tienen perros, a no ser tan despreocupada en éste sentido. No es un lugar que invite al juego, creo que esta un poco dejada, se podría aprovechar el
espacio para juegos, espectáculos, deportes, mercadillos o cualquier acto público imaginable. Además, este cambio ayudaría a los comerciantes de la zona, ya
que sería un lugar que todos quisieran visitar y conocer. Se podría mejorar el diseño de misma para que sea más agradable en beneficio de todos los habitantes
de los alredores y de Sant Cugat en general.

Todos los vecinos Sant Cugat

Una buena ubicación podría
ser en la zona de la calle de
Can Solà

Espacio de conciertos alejado de las viviendas

Por un lado satisfacer la demanda y necesidad de ocio (especialmente
nocturno) de los santcugatenses (especialmente los jóvenes), y por otro
lado satisfacer la necesidad dedescanso nocturno de todos los
ciudadanos.

Actualmente una buena parte de la población de Sant Cugat ha tenido la desagradable experiencia de tener que soportar más allá de las 12 de la noche, cuando
Los que quieren más oferta de ocio y los que
están deseando dormir, un concierto o una actuación de otro tipo cerca de su casa y en más de una ocasión (y no solo en el período de las fiestas de Sant Pere
quieren disfrutar del descanso nocturno.
de junio, en el que se entiende que pueda ser una excepción, sino en cualquier otra época del año). Y al mismo tiempo muchos santcugatenses (sobre todo los
jóvenes) creen que tienen poca oferta de ocio nocturno y desearían más propuestas los fines de semana, y no solo en verano, sino también en otras épocas del
año. Una manera de conciliar las dos necesidades expuestas sería crear un espacio de ocio (especialmente para conciertos, y también para otro tipo
deactividades) lo suficientemente alejado no solo del centro sino de cualquier lugar deviviendas para que no llegue el ruido a estas zonas habitadas, pero no
demasiado lejos, para facilitar un acceso fácil al mismo. Debería poder conseguirse, de esta manera, que no hubiera nunca más (salvo en período de fiestas citado
de Sant Pere) este tipo deactividades cerca de zonas habitadas.

Tots els gats de carrer, abandonats en precaries
sitacions sanitarias, perseguits per la part mes
dolenta de la condicio humana. L\' esterilitzacio
es la millor manera d\' ajudar aquest col-lectiu.

General

Conexión de múltiples trazados de carril bici

Mejorar la comunicación mediante bicicleta de las distintas zonas de
Actualmente hay muchas zonas en Sant Cugat con carril bici, pero en muchos casos esos carriles llegan a un punto muerto en que para continuar por otro carril
Sant Cugat, y separar mejor las vías para bicis de las carreteras y de las bici necesitas invadir aceras para molestia de los peatones, o adentrarte en calzadas en las que a veces hay mucho tránsito de vehículos y puede resultar
peligroso especialmente para los ciclistas, pero también para los coches. Sería bueno poder conectar lo mejor posible todas esas zonas de carril bici con más
aceras
carril bici.

Cualquier ciudadano que quiera desplazarse en
bicicleta a cualquier parte de Sant Cugat
haciendo uso del carril bici, los conductores de
vehículos de motor y los peatones en general

Instalaciones deportivas

Estudio y deporte. 1+1=3

Espacios para aprovechamiento del tiempo

Sant Cugat tiene una gran cantidad de escolares que luego de la jornada , practican deportes en los clubes. Muchos de ellos, para poder compaginar los horarios, Niñas y niños que practican estudian y deporte en
van directamente hacia los pabellones y allí esperan que llegue su hora. Ya que los colegios les dan tarea para el hogar (ese es otro debate), seria interesante que los clubes de Sant Cugat.
ese tiempo muerto lo aprovechen para hacer la tarea en una sala acondicionada para tal fin, no más que mesas y sillas y al volver a casa puedan jugar, descansar
y compaginar la vida familiar. Además fomentaría la relación entre ellos, no necesariamente se conocen, pueden estudiar en grupo o alguno ayudar a otros con
alguna dificultad. Los padres estarían más tranquilos al estar sus hijos en un sitio controlado. Este lugar podría servir los fines de semana, para que con
organización de los padres, los clubes puedan implementar en otros deportes, el famoso tercer tiempo, habitual en el rugby, y compartir con los rivales ocasionales
de un momento relacional, fuera de la competencia deportiva. Muchas gracias.

Centre Est: Eixample Est,
Torreblanca i St. Francés
Centre Oest: Eixample Oest
i Parc Central

CASA DE LA DONA

Afavorir la participación i visibilitat de les dones de Sant Cugat del
Vallés en el desenvolupament de la ciutat, facilitant la seva incorporació en tots els àmbits, i superant l\'aïllament social d\'algunes d\'elles.

Un espai de dones i per a dones. Una CASA oberta i plural per a les dones, amb l\'objectiude promoure la relació i la solidaritat. Un espai que impulsi la
comunicació i la participación amb perspectiva de gènere; que promogui la incorporació de les dones a tots els àmbits, superant l\'aïlla- ment socio-cultural que
moltes d\'elles encara pateixen. Un espai per l\'organització de xerrades, tallers d\'empoderament, activitats de sensi- bilització i culturals. A on les dones del
municipi puguin debatre com avançar en el reconeixement social de les dones de S.C.V., sense cap exclusió ni barreres. Aquesta CASA s\'ubicaria en un espai
del patrimoni municipal, necessitant només la rehabilitació.. Caldria que hi hagués una sala dereunions, un altre per actuacions, tallers, debats i treball de cos.
Zona de biblioteca, Wi-Fi, i mobiliari adequat. També aigua corrent, llum i calefacció. Les dones, aprovada aquesta proposta, ens associarem de forma adient i
ens farem càrrec del seu funcionament, mitjançant el sistema d\'autogestió. Les dones representem el 50% de la població, fet que justifica aques- ta inversió del
pressupost municipal i el seu impacta en el conjunt del municipi. Creiem que aquesta proposta s\'ajusta a les condicions exigides i amb molta il·lusió esperem
participar en els tallers de debat.

Barri de la Floresta Barri de
les Planes Mirasol En
general tots els barris
propers al Parcde Collserola

PROJECTE PILOT DE MILLORA DE LA RECOLLIDA DE
RESIDUS ALS DISTRICTES

Evitar problemes de salubritat i mediambientals derivats de la contínua
presència dedeixalles a l\'entorn dels contenidors. Millora del paisatge
urbà. Reducció de la presència del senglar en entorns urbans.

La proximitat amb zones boscoses de gran part del municipi de Sant Cugat genera un difícil equilibri entre les necessitats de la vida urbana i la convivència amb la Ciutadania de Sant Cugat
natura. Un dels aspectes que cal millorar urgentment és el sistema de recollida de residus en aquelles zones en contacte habitual amb la població de senglars. Per
una banda, els senglars que surten del seu entorn natural a la recerca d\'aliment provoquen activament la bolcada dels contenidors; de l\'altra, una vegada els
contenidors estan bolcats i desplaçats, s\'impossibilita l\'ús cívic d\'aquests. En determinats punts és pràcticament impossible mantenir la salubritat a l\'\'entorn
dels contenidors on sovint queden deixalles escampades durant tot el dia, fet que atrau encara més els porcs senglars. Pensem que cal fer una actuació decidida
per a tallar de soca-rel aquesta situació que no es pot resoldre només com a incidència puntual del servei. A més, entenem que la proximitat al Parc de Collserola
és l\'entorn idoni per a apostar per noves tecnologies o sistemes deprotecció innovadors que poden servir d\'exemple per a futures contractacions del servei de
neteja de la ciutat. La proposta es planteja com a prova pilot i inclou diferents accions a desenvolupar en un any en col·laboració amb tots els actors implicats.
L\'objectiu final és tenir els elements necessaris per a poder implantar un nou sistemade recollida municipal en els districtes identificats com a sensibles. La millora
del servei pensem que també repercutirà positivament en la reducció d\'actituds incíviques. 1- Estudi i disseny de dues rutes pilot. Amb la participació de la
ciutadania, la col·laboració dels tècnics municipals i l\'empresa actualment adjudicatària s\'identificaran els punts conflictius i es definiran dos circuits de recollida
que serviran com a projecte pilot. En la fase d\'estudi es tindran en compte les rutes de recollida actual per tal de no entorpir l\'operativa i fer possible el projecte. 2Estudi de les alternatives existents al mercat. Amb la participació de tots els implicats, es decidiran dos models a implementar, que poden ser del tipus protecció –
confinament de contenidors mòbils o models soterratsde baix cost (http://www.molok.com/esp/main.php?loc_id=8). Idealment proposem experimentar amb els
dos sistemes (veure documentació annexa) 3- Substitució i/o protecció dels contenidors que formen part de les rutes pilot i modificació de la maquinària si és
necessari. Entrada en servei. 4- Seguiment exhaustiu del funcionament de les rutes pilot comprovant aspectes d\'usabilitat, interacció amb els senglars i aspectes
de millora del paisatge. El seguiment específic d\'aquestes rutes ha de poder determinar quines són les millores observades i quin és el sistema més adient per als
barris propers a Collserola en què la presència del senglar és més habitual. Com a resultat es preten minimitzar la presència de senglars als districtes, fet que
evitarà també el seu acostament al nucli de Sant Cugat.

Carrer Borrell amb carrer
Vallès

Renovació del parc entre la confluència dels carrers Borrell i
Vallès

Estació RENFE per la part
de muntanya

Donar accés a l\'estació de la RENFE des del Polígon Sant
Joan, al costat del CAR

El parc que situat entre la confluència dels carrers Borrell i Vallès és
infrautilitzat actualment per la comunitat de veïns del barri del Monestir i
del municipi. De fet, les instal·lacions per jugar la canalla del barri són
antigues i estan descuidades i el parc es veu deixat en el seu
paisatgisme més aviat propi dels anys 80. Tota aquesta situació en el
que es troba aquest gran parc provoca que no s\'hi vegin famílies
gaudint de les seves instal·lacions sinó que optin per desplaçar-se a
altres barris per trobar un espai més adient on estar-s\'hi. Aquesta
situació tindria remei renovant el parc per adequar-lo al nivell d\'altres
Evitar que els usuaris de la RENFE per anar a les empreses del Polígon Veure apartats anteriors
Sant Joan o al CAR O Viaro hagin de fer una volta molt gran o bé posar
en risc la seva integritat física baixant pel talús de l\'estació

Carrera Vallés num. 126
Murs del parc Carretera de
Vallvidrera. parc central
(sota la carretera) Carrer
Solà num. 10 I qualsevol
altre emplaçament que
l\'ajuntament consideri
adequat.

Incorporació d\'un Mur LLiure a Sant Cugat.

Creació d\'espais públics a Sant Cugat on els artistes urbans puguin
expressar-se deforma legal.

ZEM de Can Llobet (La
Floresta)

Instal·lació d\'una caldera de biomassa a la ZEM de Can Llobet

Acondicionament del pavelló a les temperatures d\'hivern, donant servei
a la resta de la ZEM de Can Llobet

Les dones joves, adultes, grans i totes les dones
actives en general, que desitgin participar en les
activitats ciutadanes, desde la òptica feminista.

Veïns del barri del Monestir i tot Sant Cugat

Treballadors del Polígon, esportistes i estudiants
dels col·legis de la zona

El col·lectiu d\'artistes urbans així com la resta de
ciutadans. Aquests segons gaudiran d\'art mural
gratuït i més netedat a la resta d\'espais públics.

Proposta feta en nom de l\'Olimpyc Floresta: Instal·lació d\'una caldera de biomassa a la ZEM de Can Llobet a La Floresta. Aquesta instal·lació serviria per
acondicionar la temperatura del pavelló a l\'hivern, alhora que podria donar servei de calefacció a vestidors i altres edificis com el Centre Obert, substituint el
sistema actual. Depenent dela potència de la caldera es podria utilitzar també per a donar servei a l\'edifici de la guarderia o a la futura cobertura de la piscina
municipal. La proposta pretén millorar les condicions actuals del pavelló, on el problema del fred és una queixa antiga i recurrent, i a la vegada implantar un
sistema d\'energia renovable que aprofita els recursos naturals que ens donen els boscos de Collserola

Tots els usuaris de la ZEM de Can Llobet

Avenida de la Clota entre vía
agusta y Sant joan

Ir a los colegios a pie

Ir a los colegios a pie

Que haya un camino peatonal desde Volpelleres a Sant Joan que permita ir y volver caminando a los colegios o a los trabajos desde Volpelleres. En la
continuación deavenida de la Clota por los puentes y rotondas que haya cruces peatonales.

Todos

Tot el nucli urbà

AUTOBUSOS

poder agafar l\'autobús

proposo en nom de molts ciutadans i ciutadanes: - Noves rutes (més curtes) -Respectar els horaris, molta gent desconfia ja que no saps si marxarà avans d\'hora
o no - Que passin amb més frequència, ja que en un nucli urbà tan gran com és Sant Cugat no poden passar cada mitja hora i es per això que molta gent no els
agafa Només així farem que la gent utilitzi menys el cotxe(menys contaminació) i faci us d\'aquests serveis

TOTS ELS USUARIS DE AUTOBUSOS

Valldoreix

Carril bici a Valldoreix

Seria bò tenir un carril bici que conectés Valldoreix i St Cugat, des de la Seria bò tenir un carril bici que conectés Valldoreix i St Cugat, des de la seu de la EMD fins l Ajuntament de St Cugat. Ara mateix disposem de trossos però hem
seu de la EMD finsSeria bò tenir un carril bici que conectés Valldoreix i de sortir a la zona de cotxes en altres. Gràcies.
St Cugat, des de la seu de la EMD fins l Ajuntament de St Cugat. Ara
mateix disposem de trossos però hem de sortir a la zona de cotxes en
altres. Gràcies. l Ajuntament de St Cugat. Ara mateix disposemde
trossos però hem de sortir a la zona de cotxes en altres. Gràcies.

Habitants Valldoreix i St Cugat. Sobre tot reduiria
tràgic rodat.

Barri monasteri

Ayuda para independizarse

Reduccion de gasto en impuestos. En los que afectan al recibi de la luz.
Ayudas en pisos de alquiler subencionados por el ayuntamiento. Hay
demasiados pisos vacios con el cartel se alquila o se vende desde hace
años y con precios inaccesibles

Invertir en ayudas para alquiler y alquiler venta de pisos y casas por medio de un fondo del ayuntamiento . En mi propio barrio de monestir muchos vecinos tienen
colgados el cartel de se alquila se vende hace mas de 2 años. Sin contar lo de los locales comerciales que merece mencion aparte. Si el ayuntamiento diera
ayudas para el alquiler y para servicios como ma luz y el agua jovenes o parejas jovenes dejarian la casa familiar y podrian pasar a ocupar estas viviendas. No
todos en sant cugat tenemos para comprarnos un chalet. Hay quienes por necesidad del trabajo tenemos que vivir en esta localidad y la relacion calidad precio es
inalcansable. La misma ayuda podria ayudar a los propietarios que alquilen estos pisos vacios que son antiguos y sin ascensor a que reformen estas viviendas
para que incrementen su valor. Lo cual beneficia a todos. Y a aquellas inmobiliarias que mantienen esos pisos nuevos vacios ponerles sanciones.

Jovenes, parejas con hijos pequeños

Barri de Volpelleres

Plaça que fomenti la convivència ciutadana al barri de
Volpelleres

Al barri de Volpelleres falta un espai públic de trobada de la ciutadania,
acollidor i a l\'aire lliure i per a tots els segments de població presents al
barri.

Cal una plaça acollidora, que fomenti la trobada dels veïns, amb prou arbres i ombres, i amb prou bancs. També ha de ser una plaça on s\'hi estableixin cafeteries
o altres llocs que fomentin la trobada dels veïns. Cal que sigui una plaça que es trobi al \"centre\" del barri. Si, a més a més, en un futur, a la plaça s\'hi estableix
algun equipament esportiu, com un gimnàs, o similar, s\'aconseguirà un espai de trobada, sa, i per a totes les franges de població. La proposta és localitzar
aquesta plaça al solar que hi ha entre els carrers Benet Cortada, Passeig de la Mare de la Font, Avinguda de Can Bellet i carrerde Guadalupe Duran. Aquest és un
solar en desús, al costat de la masia, la qual cosa li confereix un bon entorn i paisatge. Aquest espai es troba al carrer peatonal i comercial (en un futur) de Benet
Cortada. A prop de l\'escola l\'Olivera. I queda relativament aprop també del futur mercat. Queda \"al centre\" del barri.

Pot tenir diverses
ubicacions, de fet pot ser
itinerant: Arboretum, Arnau
Cadell, Can Mates,
Volpalleres, Guinardera, Can
Vernet, Parc Ramon Barnils.

"Volem un nou espai singular per poder gaudir de l'esport i de
la cultura"

Els espais públics urbans i l’esport són generadors de xarxes socials a
les ciutats. La ciutat necessita nous Espais polivalents itinerants i
sostenibles per a usos múltiples detipus esportius i culturals

VOLEM UN NOU ESPAI INTEGRADOR INNOVADOR I SOSTENIBLE PER A PODER PRACTICAR MÚLTIPLES ACTIVITATS ESPORTIVES I CULTURALS
A LA NOSTRA CIUTAT UNA ESTRUCTURA SINGULAR, FLEXIBLE, MODULAR, FÀCIL D’EXECUTAR, UN PAVELLÓ POP UP PER USOS POLIVALENTS I
ESDEVENIMENTS” Proposem una estructura efímera, tipus POP UP, amb grades desplegables, que es munta en 10 dies I no necessita fonaments ni
construcció, amb vestidor/banys en format container. Ús per esport, esdeveniments culturals. Els referents són la Fundació Perez Piñero. Cúpula Museu Dalí.
Estructura metàl•lica reticular esfèrica desplegable de doble curvatura. Malla espacial de doble capa. Tancada és un paquet compacte. Es desplega fàcilment i es
cobreix amb una lona fixada als nusos de la malla. Cronograma: Muntatge in situ: 10 dies Estudi i projecte: 60 dies Fabricació: 75 dies Assemblatge en taller: 30
dies

Els veïns del barri de Volpelleres serien el primer
col·lectiu que es beneficiaria directament
d\'aquesta inversió. A més a més, també
beneficiaria emprenedors que vulguin establir el
seu negoci al barri de Volpelleres. Indirectament,
aquesta inversió beneficiaria al conjunt de la
ciutat, ja que contribuiria a descongestionar el
centre deSant Cugat, actualment molt ple de tots
els veïns dels diferents barris que s\'hi desplacen
per a passejar, trobar-se, etc.. També ajudaria a
Per a joves,gent gran, esport per a totes les edats
i espectadors i participants d’activitats culturals.
Associacions esportives i culturals: Coordinadora
d’Entitats Esportives de Sant Cugat , escoles,
coordinadora d’Ampes,Coordinadora de Cultura.

Zona Creu de Coll Favà al
CAR

Fer camí peotonal entre el Barri de Coll Favà y el CAR/Polígon
Sant Joan.

Que els veïns de Coll Favà que van caminant cap al Polígon Sant Joan
(passant per carrer de l\'escola Gerbert d\'Orlach cap al CAR) ja sigui
per anar a l\'escola o a la feina ho puguin fer de manera segura, ja que
actualment hi ha força circulació de bicicletes i escolars a peu, passant
per la calçada ja que no hi ha ni vorera, ni voral

Habilitar vorera, i/o carril bici per anar des del pont que creua la via de Renfe (C/ Josep Vicenç Foix) fins a la rotonda de l\' Avinguda Via Augusta

El pantà de Can Borell és un
lloc freqüentat per veïns de
tot Sant Cugat i els
municipis veïns

Restauració ecològica del pantà de Can Borrell.

les mancances ecològiques que té aquest pantà i el seu entorn proper,
que és un dels pocs llocs amb una quantitat abundant d’aigua dolça al
Parc de Collserola.

El pantà de Can Borrell es una de les zones humides més importants de Collserola i deSant Cugat. Els accessos i adaptació a un ús social de l’entorn han estat
tota la ciutadania.
restaurats recentment però es detecten mancances i pressions ambientals que li impedeixen arribar al seu potencial ecològic, és a dir, poder donar totes les
funcions ecosistèmiques al bosc mediterrani que l’envolta i afavorir la biodiversitat d’espècies autòctones pròpies d’ecosistemes aquàtics madurs. Es proposa
incidir en les pressions i d’altra banda dur a terme actuacions que suposin una millora en la seva capacitat d’acollir la fauna. Primerament, un pantà ple de
gambúsia, un peix exòtic, considerat una de les espècies invasives més perjudicials del món per la seva alimentació generalista i la seva voracitat, impedirà que
gran part de la fauna autòctona es pugui establir al pantà. Les gambúsies limiten en gran mesura la presencia d’insectes aquàtics o semi aquàtics com les
libèl·lules, els sabaters o els escarabats. I també impedeixen que hi hagi amfibis i altres espècies de peixos, ja que es mengen les seves larves o cries. Els amfibis
i libèl·lules son grups actualment en regressió, en el pantà la presència actual és molt baixa. Caldria prendre mesures per eliminar aquesta espècie exòtica
totalment del pantà, com podria ser buidar-lo totalment durant un temps adequat, i aprofitar per dragar. O bé afavorir la regeneració del pantà amb la creació de
basses temporals d’amfibis complementàries. Una altra limitació es que la sobrepoblació de senglars que hi ha al Parc ha acabat causant que totes les ribes es
vegin desproveïdes de vegetació i hàbitats adequats per la nidificació d’ocells. No es tractaria d’eliminar l’accés de la fauna terrestre al pantà, sinó de crear
hàbitats adequats per ocells i també amfibis en una àrea on la fauna terrestre no pugui arribar-hi. La creació d’illes flotants de macròfits i altres plantes hidròfiles,
que no només servirien per a donar solució a aquest fet, sinó que també són una bona forma d’eliminar nutrients de l’aigua i afavorir l’oxigenació, paràmetres
problemàtics en certs períodes de l’any (estiu). Altres millores, la potenciació de la salzeda de gatell i de diversos grups de canyís (Phragmites australis) que
actualment són presents pels rodals del pantà ens pot permetre afavorir aquestes espècies de ribera que tenen un efecte autodepurador de l’aigua i millorar el seu
paperde refugi de les especies aquàtiques. Actuacions als torrents amb la finalitat de retenir els sediments que son abocats en cada pluja, permetria disminuir la
terbolesa, i l’acumulació en el fons, millorant la qualitat de l’aigua. El manteniment i monitorització que pugui haver-hi un cop finalitzat el projecte, i inclús la
participació durant les actuacions de millora, serà assumit per voluntaris gestionats per l’Associació de veïnsde Sol i Aire, l’Associació el Mussol i altres entitats
que puguin tenir-hi interès. L’objectiude crear un voluntariat es que els veïns i ciutadans coneguin millor el pantà, i els seus valors i hi hagi un reconeixement d’un
element singular del patrimoni natural del municipi.

Carrer principal de Rius i
Taulet

Recuperem el carrer per els SantCugatencs

Fer peatonal el carrer rius i taulet fins Mercantic o fins zona Jardineland

Tallar la circulació del carrer Rius i Taulet per allargar el passeig natural del poble. Més arbres i bancs per la gent. També un circuit per rollers.

Escolars i Tothom en general

Tot el poble, peatons, ciclistes, veins

la Floresta tot i que pot ser
un equipament municipal
obert a tot públic.

Jardí mediterrani al Casino de La Floresta

Tenir un exemple de jardí mediterrani ecològic.

La Floresta tot i que pot ser un equipament municipal obert a tot públic.

tota la ciutadania.

la Floresta i les Planes però
pot ser una iniciativa
aplicable a tots els districtes
del municipi.

Bici al Bus

mobilitat en bicicleta en zones amb fortes pendents.

Zona peatonal del centre.

Paviments

Seguretat dels desplacaments de peatons i ciclistes.

Moltes de les llambordes de les zones peatonals estan trencades, situacio que suposa un risc pels peatons, sobretot. Es possible que el material sigui massa fragil
i el pas dels cotxes i camions del servei de neteja i d\'altres hagi provocat les fractures. Es podria estudiar la substitucio per un altre tipus de material mes
economic i resistent.

Peatons i ciclistes.

Tot el municipi

Carril bici

Disminucio contaminacio atmosferica. Circulacio amb seguretat

Ampliacio dels carrils bici, prioritzant la connexio dels existents i l\'acces segur a les escoles i instituts.

Tots els ciutadans.

General

Recuperacion antigua linea 6 de autobuses.

Comunicacion de barrios con la estacion de FFCC de Sant Joan

Recuperacion antigua linea 6 de autobuses.

Todo el pueblo de Sant Cugat

lloc on hi hagui semafor no
sonor

Semafors per a tots

Seguretat per a les persones amb discapacitat visual

A Sant Cugat hi ha algunes cruilles amb semafor. Dels quals alguns son adaptats a persones amb discapacitat visual. Però encara en queden alguns inaccesibles
per a les persones amb discapacitat visual. Alguna part d\'aquests presupostos es podrien dedicar a solucionar els puns inaccesibles. Canviant els vells semafors
visuals per uns adaptats a tothom.

persones amb discapacitat visual

Al districte del centre, a
l’escola Joan Maragall,
concretament al Carrer de
les Escoles.

La sala Joan Maragall: un nou equipament per la ciutat

Manca d’espai a l’escola Joan Maragall i també d’altres entitats (per
exemple, els esplais i caus).

Al Joan Maragall hi ha un espai abandonat des de fa quatre anys: la casa del conserge que hi havia abans a l’escola. Aquest espai està tancat i l’escola fa temps
que demana convertir-lo en una sala polivalent ja que hi falten espais. El projecte consistiria en rehabilitar aquest espai, que seria no només per l’escola sinó per
tota la ciutat. En efecte, hi ha moltes entitats que els falta lloc per reunir-se o dur a terme les seves activitats: per exemple, els esplais i els caus. L’escola només
utilitzaria aquesta sala en horari lectiu. Als vespres i caps de setmana la sala Joan Maragall es pot fer servir per tots els col·lectius que ho necessitin. Això seria
possible ja que hi ha un accés directe pel carrer de les Escoles, és a dir, no cal entrar dins l’escola per accedir a la sala. Com que no hem pogut accedir a l’interior
de la casa no sabem exactament el pressupost que caldria per fer-ho. Hem posat més de 50.000 euros però és una xifra orientativa, dependrà de l’estat a l’interior.
Quan hi puguem accedir (les claus les té l’ajuntament), podrem fer un projecte més detallat. En resum, la ciutat guanyaria un nou equipament al centre, i tothom
en sortiria beneficiat.

Infants, joves, adults, gent gran. Com a mínim,
450 alumnes de l’escola Joan Maragall i altres
entitats de Sant Cugat que necessiten espais per
reunir-se i dur a terme les seves activitats
(esplais, associacions, etc.).

Trozo carretera paralela al
autopista

Acceso a Estacion Sant Joan desde barrio Cam Magi por
acera o carril Bici.

Poder llegar a la estacion de FFCC de Sant Joan Andando o en bici.

Construccion de carril Bici/acera desde la terminacion de Av Roquetes (final Parvulario Viaro) hasta la rotonda del CAR, para poder terminar el circulo y poder
acceder a pie o en bic a la estacion de FFCC de Sant Joan.

Todo Sant Cugat.

Plaça ajuntament i Octaviá

Ccamins adaptats.

Eliminació problemas de mobilitat

A Sant Cugat hi ha edificis oficials com l\'ajuntament o la Casa de cultura que están en plaçes on no hi ha elements d\'orientació per a persones cegues o
dificutats visuals. Per una persona cega arribar a l\'ajuntament es com cercar una agulla en un paller. No hi ha cap element que et pugui orientar per creuar la
plaça i arribar a la porta del\'ajuntament. Igualment ens podem trovar aquest problema per arribar a la casa decultura. Creuar la plaça Octaviar es imposible si un
no hi veu.

persones amb discapactat visual

Barrio Can Magi

Comunicacion Barrio Can Magi Estaciónn FFCC Sant Joan

Acceso a FFCC Sant Joan

Desde la desaparicion de la L6 de autobuses, nos hemos quedado sin acceso directo a la estacion de FFCC de Sant Joan, para solucionarlo, propongo 3
alternativas. A.- Activacion de nuevo de la L6. B.- Alargamineto de una de las dos lineas que pasan actualmente por el barro para que llege a dicha estacion. C.Alargamiento de la linea que da servicio al Poligono Can Sant Joan hasta el barrio de Can Magi.

Barrio Can Magi

Barrio Can Magi

Conexion Barrio Can Magi con Renfe Volpelleras

Acceso a Renfe

Construccion carrilBici/acera desde gasolinera barrio hasta Renfe Volpalleres, por el lado de la via, son unos 300 metros de acera los que se deberian de construir. Barrio Can Magi

tota la ciutadania.

Qualsevol semàfor no
adaptat.

Semàfors adaptats

Eliminar problemas de mobilitat.

Els semàfors sonors permeten que les persones cegues o amb problemas visuals greus puguin travessar amb més eguretat els carrers i les cruïlles de la ciutat.
sobretot en moments que el trànsit no ajuda a determinar si el pas està en vermell o en verd. Per ex. quan hi ha molt poc trànsit en un dels dos carres que es
creuen, en llocs que el trànsit és molt intens habitualment, etc. A sant Cugat hi ha passos amb semàfor que no tenen señal acústic i que costen de pasar. En els
llocs on n\'hi ha, són molt d\'agrair.

Persones cegues i amb discapacitat visual.

Floresta, Les planes,
Valldoreix, Mira-sol
(parcialment ja executat)

Carril bici que interconecti tots els nuclis urbans a santcugat i
polígons industrials del municipi

Millorar la mobilitat per a les persones que circulen amb bicicleta, i
millorar la qualitat ambiental del municipi

Desconeixent si és competència del ajuntament o si el ajuntament pot influir. Obrir l\'accés als Túnels de Vallvidrera a l\'alçada de Mirasol (sortida 10) en direcció
Terrassa i des de Terrassa. Actualment només es pot entrar en direcció Barcelona o sortir venint des de Barcelona. D\'aquesta manera milloraria molt
significativament tota la circulacióde la carretera de Valldoreix des del Arxiu Naciónal fins a la benzinera Repsol als matins i a les tardes.

Les persones que es mouen en bicicleta
directament, la resta del municipi indirectament

Mirasol

Millora de la mobilitat de Valldoreix, Mira-sol i Parc Central

Millora de la mobilitat de Valldoreix, Mira-sol i Parc Central

Desconeixent si és competència del ajuntament o si el ajuntament pot influir. Obrir l\'accés als Túnels de Vallvidrera a l\'alçada de Mirasol (sortida 10) en direcció
Terrassa i des de Terrassa. Actualment només es pot entrar en direcció Barcelona o sortir venint des de Barcelona. D\'aquesta manera milloraria molt
significativament tota la circulacióde la carretera de Valldoreix des del Arxiu Naciónal fins a la benzinera Repsol als matins i a les tardes.

Veïns de Valldoreix, Mirasol, zona Arxiu, Parc
Central i centre ciutat.

Sant Cugat Centre, La
Floresta, Les Planes i Can
Barata

Oficina de la l'habitatge sostenible i eficient

Acompanyar als veïns i veïnes en la tasca de fer el seu habitatge més
sostenible i eficient.

Sant Cugat és un lloc excepcional. La nostra proximitat amb Barcelona i la nostra ubicació al Vallès, a la falda del Collserola, ens permet gaudir a la vegada
d\'entorns naturals i de tot tipus de seveis. En clau d\'habitatge i de sostenibilitat, la societat cada vegada és més conscient dels beneficis que comporta disposar
d\'un habitatge sà i que gasti poc, i cal remarcar que un habitatge que gasti poc i que ens mantingui en confort sense gastar energia pot ajudar, i molt, a les
persones amb menys recursos. A Sant Cugat tenim la sort de comptar, entre d\'altres, amb equipaments com l\'Escola d\'Arquitectura del Vallès, amb uns
estudiants i professors cada vegada més consciensciats al respecte. També tenim a proximitat centenars d\'empreses i professionals que innoven constantment
per oferir uns serveis de qualitat. Per últim, i no menys important, la llei d\'eficiència energètica horitzó 2020 de la Comunitat Europea ens obligarà demà passat a
ser un 30% més eficients, i això vol dir que els estats hauran de fer esforços legislatius per que això passi. Per això caldrà un espai detrobada on ciutadans de
model ens poguem informar sobre quines seran les mesures a adoptar i ajudes disponibles, i poguem debatre sobre com millorar el nostre habitatge dela millor
manera possible.

Ciutadans en general, en especial a aquelles
persones amb menys recursos.

Centre de Sant Cugat

La casa de la bici de Sant Cugat: taller de reparació i neteja

Ajudar a entendre el funcionament de la bicicleta i els beneficis de la
seva utilització. Sensibilització.

A Sant Cugat cada vegada hi ha més desplaçaments en bicileta, sigui per motius demobilitat o d\'esbarjo. Per ajudar a les persones a conèixer millor \"el millor
invent del món\", segons l\'Ajuntament de Barcelona, proposo crear un espai dedicat a adquirir les nocions bàsiques de reparació i manteniment. Aquest taller (un
referent clar és BiciClot), podria estar gestionat per les entitats ciclistes de Sant Cugat, i seria important que els professionals del món de la bicicleta que tenim a
la nostra ciutat (Cardona, VAIC, Clinic Bikes, Bicisport, King Bikes, La Botiga de Corredor, Clinc Bikes i Eroicans, per citar-ne alguns) s\'impliquéssin en la seva
creació. Per tal de finançar el projecte, es podria complementar el taller de reparació i l\'espai de trobada de ciclistes amb un espai per la neteja de la bici, que
seria de pagament i que, donada la quantitat d\'usuaris recreatiusde la bici, podria ser una bona font d\'ingressos.

Usuaris de la bicicleta

Carrer Buscarons,

CAMINAR PEL MEU BARRI TRANQUILA

Adequar els carres de la Floresta, fer-los segurs per a les persones i els
animals que hi vivim.

Visc al carrer Buscarons, a la Floresta, un carrer força transitat ja que connecta amb la Arrabassada. Molta gent del barri estem preocupats per que l\'ajuntament
sembla que ha prioritzat abans asfaltar carrers secundaris abans que els adequar els principals pels vianants, ja que a molts trams no hi ha voreres i no hi ha cap
mesura de reducció develocitat i els cotxes circulen molt per sobre del límit permés. Hem realitzat vàries peticions ja a l\'ajuntament, via instància i via reunions
del veïnat per esmentar aquest problema i res. A més s\'afegeix el fet de que al carrer Buscarons per exemple no arriba el Bus i cal caminar fins a la parada més
próxima, que suposa un bon tram que s\'ha decaminar pel mig de la carretera, amb moltes corbes de poca visibilitat i repeteixo, SENSE VORERES.

Tota la població d ela Floresta que viu a carrers
com el carrers Buscarons.

Trasllat des de La Floresta al
institut Leonardo.
Actualmemr el trajecte por
durar 1 h en transport public
( tren, bus o tren i caminar)

Servei de bus entre La Floresta i IES Leonardo da Vinci en
entrada i sortida escolar

Transport escolar entre dues zones molt mal comunicades del municipi

Enguany un grupet més importants que altres anys de nens de l\'escola La Floresta seran escolaritzats al Leonardo. Les comunicacions entre La Floresta i el
Menors Escolars entre 12 i 18 anys de La Floresta
Leonardo son molt complicades b transport públic per uns nens i joves que dilen desplaçar-se ja sols al institut. Demano fins al trasllat del Leonardo al costat de
escolatitzats al IES Leonardo
l\'estació de Volpelleres un servei dw bus urbà entre el centre de La Floresta i el Leonardo. Serien només 2 rutes al dia, per l\'entrada a les 08:00 h i la sortida a les
14:30 h. En un periode de 2 anys hi ha previst que el centre s\'hagi traalladat i es podtia duprimir aquest servei.

Sant Cugat del Valles,
MiraSol, La Floresta,
Valldoreix i Les Planes.

Observatori del Senglar a Sant Cugat

Disminuir la presència del senglar dins el nucli urbà en especial dins les
zones mes conflictives (carreteres, escoles, parcs, habitatges,…),
minimitzar els factors d’atracció cap a la ciutat i reduïr els conflictes e
incidències ocasionades

Creació de l’Observatori del senglar al municipi de Sant Cugat del Vallès per l’estudi i difusió del coneixement sobre l’habituació i presència de porcs senglars de
Collserola a la zona (peri-) urbana del municipi de Sant Cugat del Vallès Instauració d’un projecte pioner de CIÈNCIA CIUTADANA para fomentant la cooperació
entre societat, ciència i Administració Generar actes de conscienciació ciutadana envers les causes i conseqüències de la presència del senglar dins la zona
urbana: Tallers a les escoles, xerrades a la ciutadania i recomanacions als establiments comercials. Atenció ciutadana respecte a les incidències: Oferir
assessorament a les incidències ocasionades pel senglar, atenent i aconsellant a les persones, col·lectius i/o establiments afectats. Detecció mitjançant l’anàlisi
espacial de punts calents (presència o pas) del senglar dinsde l’àrea urbana i peri-urbana. Determinació de les causes y assessorament de les solucions. Conèixer
la dinàmica poblacional del senglars dins la zona urbana mitjançant el marcatge i seguiment espacial i reproductiu de la població urbana de senglars residents als
diferents barris de Sant Cugat en concordança amb altres estudis que s’estan portant a terme. OBJECTIU GENERAL: L’Observatori del senglar vol servir com a
nexe de comunicació i estudi a través de la col·laboració entre ciutadans, comunitat científica i administració, amb la fi de millorar el coneixement de l’espècie i
reduir la disponibilitat d’aliment d’origen antròpic a l’àrea (peri) urbana del municipi de Sant Cugat del Vallès. OBJECTIUS ESPECÍFICS: - Donar resposta al
creixent problema i preocupació ciutadana sobre la presència de porcs senglars a l’àrea (peri) urbana del municipi de Sant Cugat del Vallès. - Sensibilitzar a la
ciutadania respecte a la superpoblació de porcs senglars al massís de Collserola, les causes que han portat a l’actual situació i les conseqüències actuals i
potencials. - Per mitjà d’una aplicació mòbil que permeti crear ciència ciutadana, dissenyar mesures que encaminades a disminuir la presència del senglar i les
incidències a zones (peri-)urbanes. - Minimitzar el nombre deporcs senglars retirats anualment de la via pública. - Estendre l’activitat de l’Observatori del senglar a
tot el territori del massís de Collserola per a definir una estratègia degestió integral basada en la col·laboració, que finalment aconsegueixi la reducció
del’abundància de la població al massís, cosa que ajudarà a recuperar l’equilibri del’ecosistema mediterrani de Collserola i a la conservació de la seva biodiversitat.

Avenida de la Via Augusta
desde la rotonda de Avenida
Roquetas hasta la rotonda
del CAR

Acera y/o carril bici desde final avenida de Roquetes hasta el
rotonda del CAR

Los vecinos del barrio de Can Magi puedan ir andando hasta el poligono Actualmente la acera y el carril bici de la avenida de Roquetes llega hasta la entrada del parvulario del Colegio Viaró. La propuesta es ampliar acera y/o carril bici
de Sant Joan (estación FCG, escuela Tau-Pureza-Agora, Universitat
hasta la rotonda del CAR. Esto quiere decir hacer acera y/o carril bici en la Avenida de la Via Augusta desde la rotonda de Avenida Roquetas hasta la rotonda del
Gimbernat, zona de empresas).
CAR. De este modo los vecinos (niños, adultos) del barrio de Can Magi podrán ir andando hasta la zona de Sant Joan (estación FCG, escuela Tau-Pureza-Agora,
Universitat Gimbernat, zona de empresas).

Tots els ciutadans/es i propietaris/es del municipi
de Sant Cugat del Vallès que a més podran
participar de manera activa en la recollida de la
informació.

Vecinos del barrio de Can Magi (también llamado
Roquetes)

Avenida de la Via Augusta

Acera y carril bici desde final avenida de Roquetes hasta el
rotonda del CAR

Los vecinos del barrio de Can Magi puedan ir andando hasta el poligono Actualmente la acera y el carril bici de la avenida de Roquetes llega hasta la entrada del parvulario del Colegio Viaró. La propuesta es hacer acera y/o carril bici en
de Sant Joan
la Avenida dela Via Augusta desde la rotonda de Avenida Roquetas hasta la rotonda del CAR. Deeste modo los vecinos (niños, adultos) del barrio de Can Magi
podrán ir andando hasta la zona de Sant Joan (estación FCG, escuela Tau-Pureza-Agora, Universitat Gimbernat, zona de empresas).
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Vecinos del barrio de Can Magi (también llamado
Roquetes)

Eixample

Zona verda Eixample

Problemes aparcament Eixample

Residents Eixample

Trasladar la zona de ocio a
la carretera de Sant Cugat a
Rubí (que ya hay discotecas)
o cerca del Junior, que no
hay viviendas.

Botellones zona hípica y Parc Pollancreda

Acabar con los botellones de la zona hípica y del Parc de la Pollancreda Los vecinos de Torreblanca no comprendemos porqué debemos soportar cada nochede fiesta ( y peor ahora que llega el verano) la zona de discotecas y locales
tipo Teatre, que se han convertido en zona de botellón. El Parc de la Pollancreda es una extensiónde ese botellón y hasta Puig y Cadafalch (zona pastelería Dolç)
llegan cada madrugada grupos de borrachos, gritando y cantando por las aceras, vomitando y orinando en nuestros portales, o fumando dentro de los coches que
han dejado aparcados debajode nuestras casas con la música a todo volumen. También defecan en el Parc de la Pollancreda dejando espectáculos lamentables
de heces inequívocamente humanas. Llamar a la Guardia Urbana es una opción, pero no debería ni plantearse esta posibilidad, si cerrasen y/o controlasen esta
zona. Torreblanca es zona urbana, defamilias normales que trabajamos y queremos descansar los fines de semana sin la música de las discotecas invadiendo
nuestras habitaciones ni borrachos debajo de casa vomitando, defecando, y gritando a las 4 de la madrugada.

Todo el barrio de Torreblanca

La Floresta

Linea escolar bus L4 Institut Arnau Cadell

Instal.lar una linea de bus escolar de la linea L4 com s\'ha fet al col.legi
de la Floresta per l\'institut Arnau Cadell per tal de que sigui compatible
la sortida de l\' Institut amb l\'horari del bus

Instal.lar una linea de bus escolar de la linea L4 com s\'ha fet al col.legi de la Floresta per l\'institut Arnau Cadell per tal de que sigui compatible la sortida de l\'
Institut amb l\'horari del bus

Estudiants de L\'Institut Arnau Cadell que tenen
residencia a la Floresta

Tot el barri de Volpalleres

Senyalització de les places d\'estacionament de vehicles al
barri de Volpalleres.

Poder estacionar correctament els vehicles

Senyalitzar les places d\'estacionament perquè els vehicles aparquin correctament i s\'aprofiti la totalitat de l\'espai disponible. Hi ha molts vehicles que aparquen
Els conductors i conductores del barri
malament i ocupen més d\'una plaça, ocupen malament l\'espai d\'estacionament i dificulten l\'estacionament d\'altres vehicles. Si està senyalitzat l\'estacionament
la ciutadania prendrà conciencia i estacionaran correctament.

Sant Cugat

Sant Cugat neta per a tothom

Façanes i mobiliari urbà sense pipi de gossos.

Un dels problemes que tenim els veïns de Sant Cugat són els gossos que fan pipi a les nostres façanes, sobretot en zona de comerços i el casc antic. De
vegades, un veí torna a casa seva després d\'una llarga jornada de treball i troba la seva façana molt bruta, perquè el pipi d\'un gos convida a un altre gos a fer el
mateix. Alguns, fins i tot, tenen la rutina d\'anar cada dia a la mateixa casa, per tant hi ha veïns que es converteixen en una mena de servidor públic d\'altres veïns
que van decidir portar el seu gos allà tots els dies. Tots comprenem que els gossos han de fer les seves necessitats, però de cap manera això pot perjudicar els
altres. És per això que proposo que es promulgui una ordenança en la qual se sancioni a tot el que deixi al seu gos embrutar la propietat privada; i també que
s\'eduqui la gent a sortir al carrer amb una ampolla amb aigua per diluir el pipi de gos en els llocs públics. No és tan difícil d\'aconseguir, només és qüestióde
caminar amb el gos amb la corretja més curta per la vorera allunyat de la façana. Després d\'això no hi haurà més excuses. A que estaria bé tenir la ciutat neta?

Tots els veïns de Sant Cugat del Vallès.

General

Transport públic al barri de Can Magí

Apropar el barri de Can Magí al polígon Can Sant Joan on hi ha FGC i
escoles

Habilitar una linea d\'autobus que vagi des del polígon Can Sant Joan (FGC, Escola Thau, Àgora i Pureza de María) al barri de Can Magí per carretera Roquetes.

Tots els habitants i treballadors de Sant Cugat

No hi ha aparcament de cotxe als carrers de l\'Eixample pels que residim en aquesta zona. Els estudiants d\'Esade no tenen facilitats d\'aparcament o els preus
del\'aparcament són molt cars i es veuen obligats a aparcar a l\'Eixample. Això fa que busquin lloc per l\'Eixample i que els residents no trobem ni un sol lloc entre
dilluns i divendres, des de les 7.30 a les 20 hores. Necessitem que es resolgui aquest problema. Aniria bé fer zona verda per una banda i per l\'altra resoldre els
problemes d\'aparcament d\'esade pactant amb esade des de l\'Ajuntament.

Qualsevol zona forestal
dintre del Terme municipal
de Sant Cugat.

Parc del Bosc

Aquesta proposta es presenta com un espai lúdic integrat a la natura
amb el valor afegit d’ésser alhora una eina de desenvolupament de la
imaginació i la creació. I també és un pla d’acció i negoci que aporta
solucions viables a factors socioculturals, mediambientals i econòmics
que ens afecten actualment

El Parc del Bosc en un espai forestal d’esbarjo, activitat física i aprenentatge. Està preparat i condicionat per rebre grups, col·lectius de famílies, amics, escoles,
esplais... S’hi desenvolupen activitats de lleure, esportives i cognitives totalment integrades amb l’espai natural. Hi podem passar el dia en família, passejant i
descobrint un seguit d’equipaments que ens permetran experimentar, gaudir i aprendre de la natura: aspectes mediambientals, d’actualitat climàtica, de
sostenibilitat, d’eficiència energètica, d’ecología, de mecànica, de física, de respecte... I també s’hi poden practicar activitats físiques esportives, jocs de rol i
d’equip, tasques colaboratives, didàctiques, pedagògiques... I sempre preparades (algunes guiades) i estudiades per a que resultin atractives, didàctiques i
divertides. Es pot gaudir de la natura amb el joc, sumant activitats i aprenent que la unió fa més força. “Les coses que s’aprenen mitjançant els jocs, s’aprenen
abans i es recorden millor” El Parc del Bosc ens permet aprofitar, cuidar, i gaudir d’un reducte de natura. Aquí podem aprendre i dur a terme una sèrie d’accions
lògiques i cíviques de comportament. Estimar la natura, respectar-la i agafar consciència vital de preservar-la. Objectius i propòsits Aquesta proposta de negoci te
una finalitat molt mes ambiciosa que l’ànim de lucre, que és el pretext d’oferir un modelde negoci sostenible integrat en el medi natural. I aporta sol.lucions a
necessitats socials, econòmiques i polítiques en quan a actuacions en: conservació i sostenibilitat dels boscos, educació i conscienciació mediambiental, proposta
lúdica com atractiu turístic, prevenció d’incendis forestals, foment del esport, coneixement de la fauna i flora, aprenentatge mitjançat l’experimentació... També és
una proposta educativa complementaria per a les escoles, els nens i les famílies, que apel·la a totes les operacions lògiques i creatives de la infantesa, així com a
les seves possibilitats corporals. No separa cos i ment, ni pensament d\'acció. Ofereix jocs, aventures, misteris i poesia. Creixement fonamentat, entenent la
infantesa com un procés. Volem aportar valors i educació mediambiental... I per això cal entendre al nen com a ciutadà, perquè tots puguin conèixer i exercir els
seus drets i deures cap al futur, amb llibertat i responsabilitat, possibilitant una nova e inèdita consciència ecològica. Altres beneficis Genera serveis i activitats de
valor lligats al medi ambient i a la naturalesa. Dona suport a les comunitats locals en el seu desenvolupament cultural i educatiu, potenciant la interactivitat
d\'aquestes amb la ciència i el coneixement de les ciències naturals per a benefici del desenvolupament sostenible. Contribueix amb l\'estratègia Nacional i
Regional de la Biodiversitat mitjançant les aportacions que en aquest sentit generen els desenvolupaments acadèmics i d\'investigació que es produeixen des
d\'aquesta iniciativa. Difon i estén accions, labors, projectes i activitats realitzades en el sistema i busca ensenyar o capacitar a persones de totes les edats en l\'ús
d\'instruments i mètodes en temes de Biologia, Ecologia i Medi ambient. Col·laborar i complementar els plans del sistema educacional amb les activitats i els
lliuraments que es produeixen en el mòdul educacional del Parc. Servir d\'àrea d\'expansió turística, educacional, terapèutica i recreativa a empreses, persones,
estudiants i empleats que s’acostin al voltant de l\'entorn del projecte. Permet portar un control acurat del estat i salut del bosc, actuant a temps en el control de
plagues, incendis i sequeres que cada vedada amb mes freqüència afecten als nostres boscos. I, és clar, com a resposta a la problemàtica dels incendis forestals,
el projecte inclou un seguit de mesures i accions que aportin sensibilització i prevenció davant aquest perill.

El Parc del Bosc en un espai forestal d’esbarjo,
activitat física i aprenentatge. Està preparat i
condicionat per rebre grups, col·lectius de
famílies, amics, escoles, esplais...

Crec que la zona del Colón
,on está la parada del bus
d\'obra, seria un lloc ideal ,
perque ja tindriam la font
també,i es un espai que no
es far servir per res i és gran.

PIPICAN

Poder deixar que la meva gossa corri, sense por de que vagi a la
carretera o que espanti a la gent que pasa

A Les Planes és cert que tenim muntanya, peró també és cert de que no tenim cap lloc ón poder deixar que els nostres gossos, no estiguin lligats i puguin
sotcialitzar amb altres, sense el perill de que atravessin la carretera, o espantin a la gent que passa caminant, corrent,o amb bici .Es per aixó que demano un
pipican a les planes.

Els gossos i les persones

Crec que la zona del Colón
,on está la parada del bus
d\'obra, seria un lloc ideal ,
perque ja tindriam la font
també,i es un espai que no
es far servir per res i és gran.

PIPICAN

Poder deixar que la meva gossa corri, sense por de que vagi a la
carretera o que espanti a la gent que pasa

A Les Planes és cert que tenim muntanya, peró també és cert de que no tenim cap lloc ón poder deixar que els nostres gossos, no estiguin lligats i puguin
sotcialitzar amb altres, sense el perill de que atravessin la carretera, o espantin a la gent que passa caminant, corrent,o amb bici .Es per aixó que demano un
pipican a les planes.

Els gossos i les persones

Crec que la zona del Colón
,on está la parada del bus
d\'obra, seria un lloc ideal ,
perque ja tindriam la font
també,i es un espai que no
es far servir per res i és gran.

PIPICAN A LES PLANES

Poder deixar que la meva gossa corri, sense por de que vagi a la
carretera o que espanti a la gent que pasa

A Les Planes és cert que tenim muntanya, peró també és cert de que no tenim cap lloc ón poder deixar que els nostres gossos, no estiguin lligats i puguin
sotcialitzar amb altres, sense el perill de que atravessin la carretera, o espantin a la gent que passa caminant, corrent,o amb bici .Es per aixó que demano un
pipican a les planes.

Els gossos i les persones

Als voltants de l\'Estació de
La Floresta: plaça Miquel
Ros, carrer del Pas de
l\'Estació, avinguda Estació,
etc...

Bicibox a La Floresta

Poder aparcar la bici amb seguretat per agafar els ferrocarrils.

Bicibox és un servei de la Corporació Metropolitana, ells financien la instaŀlació i el manteniment. Correspon a cada ajuntament facilitar un espai públic. L\'any
passat ho vaig demanar per escrit a l\'Ajuntament, i em van contestar que encara que no tingués cost, calia estudiar un lloc per a l\'equipament. Des de fa un any
utilitzo la bici per anar fins a l\'estació, agafar els ferrocarrils i anar a treballar. Perquè no em robin la bici l\'aparco al Bicibox de Valldoreix. El servei és exceŀlent,
però anar a Valldoreix em suposa fer 4 km. més d\'anada, i 4 de tornada cada dia. Si hi hagués un bicibox a La Floresta, em consta que molts altres veïns
canviarien a la bicicleta.

Els que voldríem no haver d\'agafar el cotxe per
anar fins a l\'estació, però no tenim un
aparcament segur on deixar la bici

Una de les zones més
afectades per la
contaminació ambiental i
acústica va des del’Avinguda
Lluís Companys-Estació de
Ferrocarrils CatalansRambla Ribatallada-Ruis i
Taulet. Potencialment pot
afectar més zones.
Una de les zones més
afectades per la
contaminació ambiental i
acústica va des del’Avinguda
Lluís Companys-Estació de
Ferrocarrils CatalansRambla Ribatallada-Ruis i
Taulet. Potencialment pot
afectar més zones.
La Floresta

Proposta d’eliminació de la Ronda de Sant Cugat, Per una
veritable Rambla de Sant Cugat.

Vull reduir la contaminació acústica i mediambiental que causa la
Ronda de Sant Cugat. Vull facilitar als vianants gaudir de carrers;
bancs; parcs sense trànsit excessiu i sorollós.

Perquè la majoria de carrers van en un sentit de conducció i tot el trànsit ha de passar per la zona centre? Un clar exemple va des de l’Avinguda Lluís Companys- Tothom: adults, nens, gent grant, famílies,
Estació deFerrocarrils Catalans-Rambla Ribatallada-Ruis i Taulet PER L’ELIMINACIÓ DE LA RONDA DE SANT CUGAT, facilitant carrers amb doble sentit en tot estudiants, animals, etc.
el centre. PER UNA VERITABLE RAMBLA RIBATALLADA. Una rambla tancada els caps de setmana com ara la Rambla de Sabadell.

Proposta d’eliminació de la Ronda de Sant Cugat, Per una
veritable Rambla de Sant Cugat.

Vull reduir la contaminació acústica i mediambiental que causa la
Ronda de Sant Cugat. Vull facilitar als vianants gaudir de carrers;
bancs; parcs sense trànsit excessiu i sorollós.

Perquè la majoria de carrers van en un sentit de conducció i tot el trànsit ha de passar per la zona centre? Un clar exemple va des de l’Avinguda Lluís Companys- Tothom: adults, nens, gent grant, famílies,
Estació deFerrocarrils Catalans-Rambla Ribatallada-Ruis i Taulet PER L’ELIMINACIÓ DE LA RONDA DE SANT CUGAT, facilitant carrers amb doble sentit en tot estudiants, animals, etc.
el centre. PER UNA VERITABLE RAMBLA RIBATALLADA. Una rambla tancada els caps de setmana com ara la Rambla de Sabadell.

MILLORA DE VORERES ENTRE L\'ESTACIÓ I LES ÀREES
ESCOLARS

Millora de la seguretat i mobilitat de les persones

La Floresta disposa d\'un problema de voreres en molts carrers del barri. És un gran problema d\'accessibilitat i seguretat sobretot per a persones que puguin tenir Famílies en general (sobretot menors d\'edat i
alguna discapacitat, per a la gent gran i per a menors d\'edat que vagin en cotxet. Aquest problema és especialment greu a la pujada de Can Llobet al ser el camí persones amb alguna discapacitat)
principal des del\'estació a l\'escola bressol de La Floresta. Aquesta situació provoca moltes vegades que la gent no pugui sortir al carrer o que s\'hagi de desplaçar
motoritzats. Per seguretat de persones i per la millora de la mobilitat considero que s\'hauria de poder tenir una vorera d\'amplada suficient (segons normativa) i
sense barreres arquitectòniques.

La Floresta

RECUPERACIÓ DEL PATRIMONI I DE LA MEMÒRIA
HISTÒRICA DEL DISTRICTE DELA FLORESTA DE SANT
CUGAT DEL VALLÈS

El patrimoni i la memòria són conceptes que fan referència al conjunt
de béns que posseïm a La Floresta i per extensió a Sant Cugat,
especialment l\'herència cultural pròpia del passat i la del present. La
Floresta és jove, encara no té cent anys, però ja ha pogut atresorar uns
béns i uns valors que han estat la seva identitat, els costums i els
hàbits, així com el béns materials i immaterials, mobles i immobles que
tenen un especial interès històric, artístic, estètic, plàstic, arquitectònic,
urbà, arqueològic, ecològic, lingüístic, bibliogràfic, sonor, musical,
fílmic, científic, testimonial, documental, literari, bibliogràfic,
museològic, antropològic i les manifestacions, els productes i les
representacions de la cultura popular. Volem que aquesta herència
pugui passar als nostres fills i filles, al futur. Per a aquest objectiu volem
crear una web interactiva per fer una espècie de “museu virtual” on
encabir tot el material que les diferents subcomissions aniran elaborant.

La Comissió de Patrimoni i Memòria del Consell de Barri del Districte de La Floresta està formada per entre 15 i 20 persones que estan organitzades en diferents
subcomissions: - Edificis i espais singulars - Persones i personatges - Donacions: fotografies, pel·lícules, vídeos, documents en general... - Història de les nostres
Entitats passades i presents - Toponímia Per tal que aquestes subcomissions puguin portar a terme la seva feina necessitem una sèrie de materials tangibles que
descrivim a continuació: - Creació d’una web interactiva. - Un ordinador, un escàner-multifunció en color, una memòria externa, un espai per emmagatzemar el
material de les donacions. - Una càmera de fotografia-vídeo, un micròfon sense fil, targetes de memòria, focus per la il·luminació per les entrevistes que fem als
veïns i veïnes. - Dotació econòmica dematerial fungible i d’impressió (paper, fotocòpies, tinta, material d’oficina). I despeses generades per l’obtenció i reproducció
de material museístic i d’arxius.

Qualsevol veí/na i/o qualsevol entitat de La
Floresta i per extensió de Sant Cugat, pugui
aportar i significar una part d’aquesta memòria i
que tots vetllem per la protecció d’aquests béns,
per a que siguin preservats per a les generacions
futures.

Per exemple, a prop de
l\'estació de Volpelleres i a
prop on anirà definitivament
la nova escola i el nou IES
Leonardo da Vinci.

Aparcament gratuït estació Volpelleres

Que els usuaris dels Ferrocarrils puguin aparcar a prop l\'estació de
Volpelleres sense utilitzar l\'aparcament del costat de l\'escola l\'Olivera.

Cal un aparcament gratuït proper a l\'estació dels ferrocarrils de Volpelleres perquè els usuaris deixin el cotxe sense col.lapsar el que usen habitualment el proper a Usuaris ferrocarrils i comunitat educatica escola
l\'escola Olivera dificultant cada dia l\'aparcament a mestres i famílies. És important tenir en compte que la zona de l\'escola no disposa de gaires aparcaments
l\'Olivera i propera nova escola..
alternatius.

De volpelleres a can mates.

Accés per a peatons que uneixi els barris de can mates i
volpelleres.

Poder anar caminant als dos barris sense creuar mil rotondes i
carreteres perilloses.

Construir un accés directe que uneixi el barri de can mates i el de Volpelleres per poder anar caminant sense perills.

Tots els santcugatencs.

Camps de conreu davant del
c/ Benet Moxó i c/ prat de la
Riba (mirasol)

Protegir els camps de conreu davant c/ Benet de Moxó i c/
prat de la Riba.

Protegir els camps de conreu ampliant el parc de Can Mates.

Ampliar el parc de can mates fins els camps de conreu davant dels carrer Benet Moxó i c/ Prat de la Riba de manera que es protegeixi la zona.

Tots els santcugatencs i santcugatenques.

Una de les zones més
afectades per la
contaminació ambiental i
acústica va des del’Avinguda
Lluís Companys-Estació de
Ferrocarrils CatalansRambla RibatalladaAvinguda de GràciaFrancesc Moragues-Rius i
Una de les zones més
afectades per la
contaminació ambiental i
acústica va des del’Avinguda
Lluís Companys-Estació de
Ferrocarrils CatalansRambla Ribatallada-Ruis i
Taulet. Potencialment pot
afectar més zones.
L'EXISTENT

Proposta d’eliminació de la Ronda de Sant Cugat, Per una
veritable Rambla de Sant Cugat.

Vull reduir la contaminació acústica i mediambiental que causa la
Ronda de Sant Cugat. Vull facilitar als vianants gaudir de carrers;
bancs; parcs sense trànsit excessiu i sorollós.

Perquè la majoria de carrers van en un sentit de conducció i tot el trànsit ha de passar per la zona centre? Un clar exemple va des de l’Avinguda Lluís CompanysEstació deFerrocarrils Catalans-Rambla Ribatallada-Avinguda de Gràcia-Francesc Moragues-Rius i Taulet PER L’ELIMINACIÓ DE LA RONDA DE SANT
CUGAT, facilitant carrers amb doble sentit en tot el centre. PER UNA VERITABLE RAMBLA RIBATALLADA. Una rambla tancada els caps de setmana com ara
la Rambla de Sabadell.

Tothom: adults, nens, gent grant, famílies,
estudiants, animals, comerciants, gent amb
discapacitats (mobilitat), etc.

Proposta d’eliminació de la Ronda de Sant Cugat, Per una
veritable Rambla de Sant Cugat.

Vull reduir la contaminació acústica i mediambiental que causa la
Ronda de Sant Cugat. Vull facilitar als vianants gaudir de carrers;
bancs; parcs sense trànsit excessiu i sorollós.

Perquè la majoria de carrers van en un sentit de conducció i tot el trànsit ha de passar per la zona centre? Un clar exemple va des de l’Avinguda Lluís Companys- Tothom: adults, nens, gent grant, famílies,
Estació deFerrocarrils Catalans-Rambla Ribatallada-Ruis i Taulet PER L’ELIMINACIÓ DE LA RONDA DE SANT CUGAT, facilitant carrers amb doble sentit en tot estudiants, animals, etc.
el centre. PER UNA VERITABLE RAMBLA RIBATALLADA. Una rambla tancada els caps de setmana com ara la Rambla de Sabadell.

TORNAR A POSAR EN FUNCIONAMENT DURANT TOT L\'ANY
LA PISCINA DEL PARC CENTRAL

POSAR UN EQUIPAMENT EXISTENT DONANT-LI MES SERVEI
PER L\'ÚS D\'UN AMPLI SECTOR DE LA POBLACIÓ DE SANT
CUGAT CENTRE. VEÏNS I ESCOLES DEL SEU ENTORN I TOTS
ELS CIUTADANS DE SANT CUGAT.

La piscina gran del Parc Central té totes les instal.lacions preparades per poder utilitzar-se durant tot l\'any. Desconec perquè varen deixar el seu servei només per TOTA LA POBLACIÓ DE SANT CUGAT
l\'estiu, Estan ubicades en un lloc on son accessibles per una part molt important de la població. L\'actual instal.lació de la Rambla del Celler, té ja molt de públic i CENTRE
tenint les del Parc Central tot l\'equipament i instal.lacions efectuades per calefactar i cobrir correctament el vas principal i els vestidors, donarien amb un
pressupost no gaire elevat servei a molts altres ciutadans i escoles del voltant que ara no el tenen i s\'els hi treuria el rendiment que el cost de la instal.lació va
suposar. seria un molt bon equipament esportiu per tota la població del nucli de sant Cugat que només disposa ara d\'un sol complexe per poder realitzar ejercicis
dins l\'aigua. Esperant que la meva proposta sigui acceptada. Cordialment. Àngels Figueras

La cruïlla de carrers: Passeig
Sant Magí, Rius i Taulet,
Avda. Catalunya, Avda. Lluis
Companys

Radar de control de velocitat amb avís corresponent.
(Respectar el límit de velocitat i els semàfors).

Augmentar la seguretat viaria i rebaixar el nivell de soroll.

La cruïlla de carrers: Passeig Sant Magí, Rius i Taulet, Avda. Catalunya, Avda. Lluis Companys es el lloc amb constant moviment de vianants creuant els
mencionats carrers. Per part de vehicles que pugen per carrer Rius i Taulet des de Quatre Cantons es bastant freqüent aprofitar el semàfor en ambar (cantonada
Avda Catalunya) per a continuar direcció Rubí. Mentre el semàfor de la cantonada Passeig Sant Magí es posa verd per els vehicles que venen de Rubí. Doncs els
que van direcció Rubí es troben decara amb aquests que giren per continuar per Passeig Sant Magí. Es un miracle, que hagi tan pocs accidents. A la nit per la
mateixa cruïlla passen les motos a tota velocitat sense respectar el límit i amb tot el soroll possible. Aquesta pràctica es tan pellirosa com molesta per tots els
veïns. Creiem, que amb la instal•lació d\'un radar i un avís corresponen es podria arreglar molt la situació.

Volpelleres

Millora accés en bicicleta al barri de Volpelleres

Poder accedir en bicicleta al barri amb unes pujades més suaus que les La proposta és asfaltar un camí per a bicicletes en el parc proper a l\'estació de FGC deVolpelleres, a fi que les bicicletes que creuen el pas per sota la via
actuals.
inaugurat recentment puguin guanyar alçada d\'una maera còmoda i segura, fins a arribar al camí (existent) que connecta el c/Víctor Català amb l\'estació de
FGC. El camí proposat començaria a la boca oest (costat Volpelleres) del pas subterrani, i serpenteja pel parc fins al camí indicat. Calculem que es tractaria de
pavimentar o encimentar uns 200m en total. Actualment el pas subterrani desemboca a la vorera del carrer Víctor Català. L\'única alternativa ara és pujar per la
vorera (cosa que pot comportar conflictes amb els vianants) i es tracta d\'un tram amb molt de desnivell.

Consell de barri del centre
Est

Estudi de la connexió del barri de Can Barata amb la xarxa
d\'aigües del municipi

Abastament normalitzat de l\'aigua en el barri de Can Barata

Tots els veïns dels edificis a prop de la cruïlla de
carrers: Passeig Sant Magí, Rius i Taulet, Avda.
Catalunya, Avda. Lluis Companys, els vianants i
els conductors devehicles.

Gent que es desplaça en bicicleta entre el Centre
o Coll Favà i la zona deVolpelleres/Polígon Can
Sant Joan.

Ho volem fer des de la renovació, més del 50% dels companys no formaven part de les anteriors executives, però de llarga trajectòria al partit. Coneixem la ciutat i Tot el barri
l’organització, som de diferents barris. Ho volem fer amb el teu suport, amb les ganes i il•lusió de la unitat d’acció entre els nostres representants institucionals i en
tots aquells òrgans de representació i participació de la nostra ciutat. Volem a la vegada mantenir també l’òptima participació de la nostra agrupació en la vida del
partit, que tots els nostres representats elegits a nivell orgànic, responguin a la pluralitat de pensament que sempre hem demostrat tenir. Volem ser transparents
amb la informació, ampliar la presa de decisions, retornar la discussió política a l’assemblea.

No requereix una ubicació
física.

Artistes singulars

Necessitem una web per difondre les obres d'artistes en risc d'exclusió
social.

Crear una web orientada a la promoció, comercialització i intercanvi de l\'obra d\'artistes en risc d\'exclusió o vulnerabilitat social residents a Sant Cugat del Vallès. Artistes en risc d'exclusió o vulnerabilitat social.
El L\'bjectiu social és facilitar la integració, incrementar l\'autoestima i promoure la realització personal de malalts mentals, gent gran, immigrants, víctimes de la
violència de gènere, persones amb síndrome de Down, entre uns altres col.lectius.

Carretera de Rubí. Discoteca
els avions

Tancament definitiu discoteca els avions

No patir cada estiu les molèstiques acústiques i conflictes que genera la Tancament definitiu i real de la discoteca els avions que genera molèsties acústiques i conflictes de cotxes i \"botellón\" dirant els mesos que obren. Se senten des Tot el barri de Can Mates i part de Volpelleres (se
discoteca els avions.
del barri deCan Mates on vivim a pocs metres d\'aquest local i part de Volpelleres. A més les instal lacions estan en un estat lamentable que segur no reuneixen
sent des dels dos barris)
mesures de seguretat ni aïllament acústic.

Avinguda Cerdanyola, plaça
d'en Coll.

Ambulatori Barri de Sant Francesc / Av. Cerdanyola

Millorar l\'accessibilitat de la gent gran als serveis mèdics bàsic de
metge de capçalera i infermeria

Coll Favà, Ronda Nord,
Estacions de FGC
(Volpalleres) i RENFE

Estudi per a la construcció d\'una estació Central
d\'Autobusos a Coll Favà

Construir un punt referencial d\'autobusos on hi parin les línies urnbanes Realitzar un estudi per a la ubicació de la parada central d\'autobusos de Sant Cugat al barri de Coll Favà, entre les estacions de RENFE (R-8) i l\'estació de FGC La mobilitat de la ciutat, la racionalització de les
i inetrurbanes i explotar el canviador itermodal
(Volpalleres).A la vegada que es pugui racionalitzar les línies d\'autobús, es descongestiona el centre, i s\'estableix un automatisme d\'intercanviador entre la
línies d\'autobusos, la desconcentracióde
paradade Renfe i la dels FGC, de tal manera que explorem una via Inter mitja del\'intercanviador proposat pel Pla d’Infraestructures de Catalunya i el Pla de
transport a l\'estació de Sant Cugat
mobilitat dela ciutat, i li donem un impuls. A la vegada permetem que la ciutat s\'obri a la banda nord, a tocar amb el CAR i el Pins del Vallès i amb la futura
centralitat educativa de la 12a escola i el nou Institut Leoanrdo. Aquest estudi hauria de comportar una acceleració del projecte constructiu i donar sentit a la futura
connexió via passarel.la entre Coll Favà i el CAR.

Centre i Volpelleres

Camí per a bicicletes entre el Centre i Volpelleres, passant per
la Zona Esportiva Jaume Tubau i l\'escola Pins del Vallès.

Connectar els barris del Centre i Volpelleres

Camí per a bicicletes des del carrer de la Plana de l\'Hospital fins l\'escola Pins del Vallès. Allà enllaçaria amb el carril-bici que puja pel costat de la comissaria
dels Mossos fins a Volpelleres. El camí s\'hauria de fer a través del Parc de Can Vernet, mantenint l\'alçada sempre que això fos possible, i resolent els
encreuaments. L\'alternativa actual és anar amb el tràfic rodat, en una zona de bastanta intensitat i amb pujades i baixades que fan difícil la convivència amb els
cotxes.

Rambla Ribatallada

Pas de peatons perillós

Seguretat

El pas de peatons de Rambla Ribatallada entre Àngel Guimera i Sant Jordi es un pas perillós on els cotxes giren molt ràpid venint del carrer Àngel Guimerà. Seria Els peatons
necessari un semàfor

La ubicació hauria de ser a
prop del centre. Un espai
podria ser l\'antic local del
PSC al costat de Celler
Cooperatiu. També a la part
de la Biblioteca que quedaria
lliure un cop aquest
equipament sigui re-ubicat.
No tenim coneixement
Hospital General

Casa d'Entremesos

Un espai comú de trobada de les entitats de Cultura Tradicional on
reunir-se, fer xerrades, disposar d\'un espai de magatzem de material i
arxiu comú, etc.

Es tractaria d\'un espai de referència de la Cultura Tradicional de Sant Cugat. Aquesta Casa dels Entremesos comptaria amb diversos espais d\'us de les entitats Respecte als espais de reunió, les beneficiàries
que formen part de la Coordinadora ja sigui per a reunions comunes, arxiu de documentació i magatzem comú, etc. I també disposaria d\'un espai on fer xerrades, son les entitats de la Coordinadora, però com a
conferències i exposicions o mostres sobre Cultura Tradicional, en aquest cas obertes a la població.
espai per a formació, xerrades, exposicions sobre
Cultura Tradicional es beneficiarà tota la població.

Accés amb bicicleta des de Mirasol a Rubí resolent dos punts
on l\'itinerari no té continuïtat.

Resoldre els dos punts que impedeixen completar l\'itinerari natural amb L\'itinerari entre el Centre, Mirasol i Rubí és atractiu pel fet de ser bastant pla i directe. No obstant, hi ha dos punts on aquest s\'interromp i que són fàcilment
bicicleta entre Sant Cugat Centre, Mirasol i Rubí.
solucionables. El primer és arranjar l\'accés des del camí que val del Tanatori a FGC Hospital General. Quan el camí s\'acosta a l\'estació s\'hauria de poder pujar
fins al carrer Josep Trueta i seguir-lo 50m (per carril-bici) fins el pont sobre la via de FGC. El segon punt és arranjar el pas per sota de l\'autopista. Tot i que és
practicable, s\'hauria de netejar i il.luminar. Aquesta actuació donaria també un bon accés a la nova zona d\'oficines de Can Ametller.

La gent que es desplaça amb bicicleta per la zona
de l\'Hospital General

Barri de Volpalleres a
designar en funció dels usos
previstos en el pla
d'equipaments.

PUNT VERD AL BARRI DE VOLPALLERES

Millorar la recollida selectiva del barri de Volpalleres

El conjunt del barri

Antic Ajuntament de la plaça
Barcelona

Remodelació i adaptació de l'antic Ajuntament

Solucionar la falta d\'espai per a les entitats del barri del Centre Oest i
Remodelació i adaptació de l\'antic Ajuntament de la plaça Barcelona per a la seva utilització com a hotel d\'entitats del barri i sala d\'exposicions culturals
crear un lloc per a l\'activitat cultural i exposicions que no té cabuda a la
sala d'Art Maristany

Totes les entitats veïnals sense anim de lucre

Les Planes i La Floresta

Bus Barri L5 també diumenges

Posar en funcionament el bus barri de Les Planes (L5) també
diumenges

Ciutadans

Consensuar amb CATSalut i Mútua de Terrassa la possibilitat d\'ubicar un ambulatori en aquest indret, la despesa de l\'ajuntament seria l\'adquisició o lloguer de
Gent Gran i barri de sant Francesc, Monestir i Av.
l\'equipament, el seu arranjament i el seu manteniment, així com els possibles subministres (llum, aigua...). Es tracta doncs de possibilitar un servei molt similar al Cerdanyola
que actualment s\'està prestant a Les Planes o a la Floresta, amb un metge de capçalera i infermeria a hores convingudes (no tota la jornada) per tal de facilitar
l\'accés a les persones grans (que els costa desplaçar-se) i descongestionar el CAP Sant Cugat (el del carrer la Mina).

Ubicar un nou punt de recollida selectiva en el barri de Volpalleres amb un nou PUNT VERD, aquest permetria la millora i la concentració de la recollida selectiva,
el reciclatge i la recuperació com a punt de proximitat tan pel barri de Volpalleres, com Coll Favà i Can Mates. Cerca d\'un espai \"pastilla\" d\'equipaments,
arranjar-ho i equipar-ho com a tal i amb la previsió que la contractació del servei municipal se\'n faci càrrec.

El recorregut del bus barri de Les Planes (L5) cobreix tota la zona, arribant a punts importants com són l\'estació de les Planes, la Plaça del Coll de la Creu d\'en
Blau i la Plaça Del Centre (a la Floresta). Té dos itineraris, l\'A i el B: els dies laborals passa amb intervals de 30\' i 60\' respectivament; i dissabtes cada 60\'.
Aquest mitjà de transport és indispensable per a la gent que viu a la zona, ja que es tracta d\'un relleu muntanyós difícil de realitzar a peu per algunes persones.
Per aquest motiu, penso que seria molt bona proposta que aquest bus també estigués en funcionament els diumenges.

La gent que es desplaça amb bicicleta

Edifici antic ajuntament a la
plaça Barcelona

NOU ESPAI CULTURAL AL CENTRE

Obtenir un nou espai per a usos culturals del barri del Centre-Estació

Donada la mancança d\'espais culturals al barri, que ni Jaumandreu ni Can Quitèria serviran per esponjar culturalment els espais del barri. Arranjar i adaptar
l\'edifici del\'antic ajuntament per a realitzar un espai polivalent a la planta baixa, com una sala d\'exposicions alternativa a les existents i dinamitzar culturalment
aques edifici i el barri. Destinar-hi també un espai de despatxos per a entitats del barri que necessitin un espai com a seu social. Dençà que l\'ajuntament va
marxar al nou edifici, l\'activitat entre setmana per les tardes a la plaça Barcelona ha minvat molt i tant els restauradors com els veïns i veïnes no poden concebre
que aquest edifici municipal resti tancat en aquest període.

El veïnatge en general del Centre-Estació,
entitats del barri i dinamitzar l\'epai de la plaça
Barcelona

Tots el carrers de la ciutat

Reparació del paviment dels carres

Seguretat dels veïns

Reparar el paviment dels carrers trencat per les arrels dels arboles, per evitar accidents i caigudes dels vianants.

tots els veins

preferiblement barri mones

ciutat per les persones

la via pública s'ha convertit en una gran terrassa de bar i un lloc on
aparcar els cotxes. millorar l'aire de la ciutat que tothom pugui passejar
per tot arreu, inclosos els cotxets i les cadires de rodes. que el barri del
monestir sembli sant cugat i no un altre municipi.

més fonts al nucli urbà i que funcionin. bancs per seure més d\'una persona. places per a tothom i no només per les terrasses i les activitats econòmiques. voreres els ciutadans que volem gaudir de la ciutat.
per on puguin passar persones amb mobilitat reduïda. més places d\'aparcament als afores, alliberar la ciutat de cotxes. que el barri del monestir llueixi igual que
la resta del poble per exemple amb el mateix mobiliari urbà, contenedors, fanals, paviment....

Sant Cugat centre Sant
Francesc Monestir Coll Favà
i qualsevol altre districte, que
no ho desestimem, o
hauríem de valorar.

Donem visibilitat als malalts d'Alzheimer i als seus familiars.
Local social

Tenir un local habilitat amb espais perquè els familiars de malalts
d\'Alzheimer puguin estar una estoneta sentint-se còmodes i segurs i
cultivant la vida social. On punt detrobada.

L'Associació de Familiars de Malalts d\'Azheimer veu la necessitat de tenir un local propi on els familiars i malalts hi puguin passar en un horari ampli, ja sigui per Families amb malalts d\'Alzheimer i/o altres
trobar-se amb altres familiars i malalts o fer un respir de la cura diària que suposa un malalt d\'Alzheimer. Un lloc de trobada en un espai i horari ampli, per
demències.
exemple de 10 h. a 19 h. on sàpiguen que hi personal que els hi donarà un espai de respir i de suport, un espaide trobada i descans, un espai lúdic i de compartir.
AFA VO veu la necessitat d\'aquest espai, un local- podría ser un baix local de Promusa , adaptat a les persones amb discapacitat on ens permeti fer-hi com tres
subespais: * un espai de trobada familiar, racó adaptat perquè puguis arribar-hi i seure-hi una estoneta després de passejar, cuidar .... amb el teu malalt i
conversar, distreure\'t Aquest espai de trobada afavoreix al familiar que té el malalt a casa i a qui el té en una residència. * un altre espai que permeti fer un servei
de respir tenint com objectiu bàsic el de socialització, activitats amb els malalts que permeten als familiars disposar d\'un temps , dues hores, tres hores per fer les
seves coses sense estar pendent del malalt. L\'espai hauria de permetre mostrar els treballs que fan els usuaris. Aquesta activitat afavoreix especialment a les
families que tenen el malalt a casa * un tercer espai seria un petit despatx, portat per un professional, com a punt d\'informació i orientació. Un loc que se sap que
puc acudir i fer visible la malaltia de l\'Alzheimer i la seva problemàtica. Aquest local també hauria dedisposar d\'un lavabo i serveis sanitaris adaptat a persones
amb demències... cadira derodes... AFA VO creu que aquest espai és molt important per la visualització del\'Alzheimer , per normalitzar la seva cura i expressar
les necessitats i per consolidar una forta xarxa social , especialment útil per persones grans amb Alzheimer i/o altres demències soles o amb parella igual de gran
que el malalt o més.. L\'Associació AFA VO demana el local i la seva adaptació Una vegada tinguéssim el local , fins i tot , podríem parlar d\'un lloguer social.

Parc de la Pollancreda y en
general zona delimitada por
Rambla del Celler, Puig i
Cadafalch, Corts Catalanes y
Cami de Can Calders.

Establecer un sistema de vigilancia fija (pública o privada) en
el Parc de la Pollancreda durante las noches de viernes,
sábados y vísperas de festivo desde las 22 horas hasta las
06.00 horas.

Evitar los botellones con todas sus consecuencias ( gritos, rotura de
Se trataría de asignar un par de agentes de seguridad privada a cargo del ayuntamiento durante 2016 y 2017, ya que parece ser que la policía local no tiene
cristales y descontrol), y dar fe al Ayuntamiento del ruido emitido por las tiempo de hacerlo. Algo parecido se hizo en las últimas Barraques en el Parc. Así se podría evitar demanera disuasoria que los grupos de gente que allí se reúnen
discotecas cercanas.
para hacer botellón, rompan cristales y griten a su libre albedrío, perjudicando el descanso de los vecinos. Yde paso constatar que desde 02 a 07 horas el ruido de
las discotecas no deja dormir a los vecinos superando el límite permitido, y poder transmitirlo a la Policía Loca y al concejal de turnl. Dichas discotecas son La
Carpa de Sant Cugat ( Cerdanyola), y Teatre y Moon (Sant Cugat). El ruido de algunas de ellas ya es histórico en el municipio, y ningún alcalde ha hecho nada ya
que la principal discoteca está en el pueblo de al lado ( Cerdanyola).

Vecinos del Barrio de Torreblanca en el caso del
botellón, y además de los barrios deSant
Francesc, Coll Favà y Can Magí al menos en el
caso ya histórico de las discotecas.

Parcel·la a tocar del CAPO
de Can Mates

APARCAMENT CAP CAN MATES

Una necessitat d\'aparcament a la zona del CAP de Can Mates, tenint
present que com equipament públic no disposa d\'una zona específica

Al costat del CAP de Can Mates hi ha una reserva d\'espai destinat a equipaments podria adequar-se a mode d\'aparcament, sense necessitat d’asfalt, sinó
adequant les entrades i sortides, anivellant el terreny i compactant el sòl. No es tracta de fer grans obres, sinó d\'una actuació molt similar com la que es va
realitzar davant de l\'Hospital General just en la zona també d\'equipaments i habitatge dotacional. El manteniment seria molt limitat i esporàdic si l\'actuació que
es realitza es fa en bones condicions.

Tan el veïnatge de la zona de Can Mates al
voltant del CAP com la prìopia necessitat del
equipament i dels serveis que s\'hi presten

Passeig de Valldoreix

ARRANJAMENT VORERES PASSEIG DE VALLDOREIX

Avançar l\'arranjament de les voreres ja previst però assegurar que no
es quedin fora del pla previst pel proper any

Una partida específica per arranjar les voreres del passeig de Valldoreix que estan molt malmeses. És una demanda veïnal des de fa temps i estan ja previst en el
pla devoreres però que en canvi no s\'han contemplat com una prioritat.

Vianants del Passeig de Valldoreix

Centre social i sanitari de La
Floresta

Espai Jove de La Floresta

Donar sortides d\'un oci constructiu a unes edats complicades com són
els adolescents i joves. La Floresta és un barri perifèric, i ara més que
mai es veu la necessitat devehicular tot aquest jovent que queda fora del
centre de ciutat a alternatives on s\'els vinculi al veïnat, a pensar i a fer
activitats que els estimulin i motivin.

La proposta d\'Espai Jove de la Floresta que aqui portem no és nova, sinó més aviat és la recuperació d\'un espai que teníem al barri i que donava sortides d\'un
Adolescents i joves de La Floresta
oci constructiu a unes edats complicades com són els adolescents i joves. La Floresta és un barri perifèric, i ara més que mai es veu la necessitat de vehicular tot
aquest jovent que queda fora del centre de ciutat a alternatives on s\'els vinculi al veïnat, a pensar i a fer activitats que els estimulin i motivin. L\'espai Jove hauria
de comptar amb dues sales separades. Per una banda tindríem la canalla de 12 a 16 anys amb les activitats més pròpies dels seus interessos. Per una altra
banda seria l\'espai per joves de 17+ anys, aquest seria un espai separat doncs els horaris i activitats tindrien un altre caire, i també serien els que gestionarien
l\'Espai Jove sempre en coordinació amb el primer espai. En definitiva, creiem que la millor manera d\'assolir aquest objectiu és amb la reforma dels baixos
exteriors del Centre Social Sanitari de la Floresta. Aquesta reforma comptaria amb el tancament de l\'espai, adequar els banys (fàcil perquè just al pis de dalt ja
n\'hi ha uns) i aconseguir dues sales separades. L\'accés no seria un problema perquè ja n\'hi ha un. Els diferents elements pròxims com el parc i l\'estació només
fan que posar en millor posició la proposta. Per altra banda valorem molt positivament que l\'espai estigui pròxim al casal de la gent gran, un espai que entrarà en
una simbiosi social amb el que proposem. Els costos del projecte són la reforma de l\'espai. Afegir que aquest projecte pretén treballar en la seva pròpia
autonomia, volent ser els mateixos joves que hi participen, els que s\'encarreguin del seu manteniment, neteja i gestió.

Les Planes

Reparació de la carretera corresponent al Passeig
Torrent/Carrer de la Belladona (Les Planes)

Reparació de la carretera corresponent al Passeig Torrent/Carrer de la
Belladona (Les Planes)

Una de les vies principals de les Planes és el Passeig Torrent/Carrer de la Belladona, amb accés directe a l\'estació de les Planes. Es tracta d\'una carretera
Ciutadans
asfaltada, actualment molt deteriorada, on passen, principalment, molts vehicles, com el bus del barri L5 (és una molèstia a causa dels bots continus i el soroll que
es produeix, així com el deteriorament del bus en sí). La meva proposta és dur a terme la reparació d\'aquesta via.

Av. Can Picanyol i Av. Pere
Serra

ESTUDI DEL PAS ELEVAT DEL PLA DE LA PAGESA

Millorar la mobilitat i la connectivitat de dos barris separats per la via del
tren

Elaborar un estudi per a la connexió dels barris del Pla de la Pegesa amb el barri del Colomer previst en el Pla de Mobilitat, fet previst per la connexió entre
l\'avinguda deCan Picanyol i Pere Serra. Això permetria millora la connexió entre ambdós barris, i a millorar alguna línia de transport d\'autobusos urbà.

Veïns dels barris del Pla de la Pagesa i del
Colomer

PLaça Lluís Millet

PLAÇA LLUÍS MILLET SENSE AUTOBUSOS

Un espai net i sense perill

Alliberar la plaça de Lluís Millet de pas en superfície dels autobusos, tècnicament és possible fent-los passar pel pas soterrat, i reubicant la parada d\'autobusos al
carrer Lluís Companys entre el carrers Rosselló i Martorell.

Tan els 6 milions de vianants que hi transiten
anualment com els propis veïns i veïnesde la zona

Avinguda Montserrat Roig

AMPLIAR L\'APARCAMENT DEL TANATORI

En moltes ocasions l\'espai reservat per l\'aparcament dels ususaris del
tanatori de Mira-sol resulta insuficient

Al costat del mateix aparcament construït, i ha una zona qualificada de verda que podria ser destinada a ampliar l\'aparcament i d\'aquesta manera millorar el
servei quan es necessari. Caldria fer un buidatge i posar una plataforma de ciment d\'acord als metres quadrats destinats.

Usuaris del tanatori i la mobilitat del seu entorn

Centre Social i Sanitari la
Floresta

Bulder públic a Sant Cugat del Vallès

Donar cabuda i potenciar els nous esports emergents a la ciutat i, així,
La fàcil adequació amb preses d\'escalada als murs exteriors del centre social i sanitaride la floresta seria una solució per donar cabuda i potenciar els nous
Tots els interessats en apropar-se, conèixer o
cobrir l\'alta demanda de practicar un l\'escalada de baixa altura (bulder) esports emergentsde la nostra ciutat. Territoris perifèrics com la Floresta, compten amb espais (com el que aquí proposem) que solucionen l\'alta demanda
practicar aquest esport
d\'altres barris i centre de Sant Cugatde zones d\'escalada de baixa altura (bulder). Així, territoris perifèrics com la Floresta permeten realitzar activitats que al
en espais oberts i demanera gratuïta al nostre propi poble.
centre de la ciutat no es poden dur a terme. En aquest cas, seria un bulder obert a tothom situat en un espai a l\'aire lliure, a prop del\'estació i que compta amb
un terra de gespa. Els costos d\'aquesta iniciativa serien molt baixos tenint en compte que els murs del CAP la Floresta no requereixen cap reforma. Tan sols
s\'hauria de fer la instal·lació de les preses d\'escalada. De la mateixa manera que just darrera el CAP de Sant Cugat del Vallès hi ha una instal·lació adequada per
fer acrobàcies amb bicicleta, darrera el CAP de la Floresta seria un lloc perfecte per crear aquest bulder públic. Tenint en compte que queda molt a prop
del\'estació dels FFGC La Floresta, facilita l\'accés a les instal·lacions per part dels altres barris, pobles o ciutats properes. De la mateixa manera que hi ha espais
per cobrir la demanda d\'esports emergents com són la bicicleta acrobàtica o l\'skate, proposem obrir també, un espai públic per fer bulder.

Pista esportiva Joan Maragall

COBRIMENT PISTA ESPORTIVA JOAN MARAGALL

Donar més sortida a les necessitats esportives de la ciutat i millorar les
condicions de la pràctica esportiva del col·legi Joan Maragall

Caldria fer una coberta inicial o per fases, tal i com es va fer en el pavelló de la Floresta, Construint també una zona de vestuaris. Per això caldria fer un estudi
constructiu i d\'impacte visual.

Estudiants i col·lectiu educatiu Joan Maragall, i
les entitats esportives

Carrer Josep Irla, entre la
carretera de Vallvidrera i
l\'avinguda de Les Marines

Entorn carrer Josep Irla

Seguretat vial

Inici c/Josep Irla (1-23): - fer-lo amb UN SOL CARRIL EN CADA SENTIT DECIRCULACIÓ (ara el carril en sentit ciutat en té dos, fet que el fa perillós perquè
especialment no es respecta la velocitat de 30km/h ja que és l\'únic tram desdoblat i poden \"avanÇar\" al bus o d\'altres cotxes que vagin per davant); - canvi en
senyalització horitzontal de forma que és pugui accedir als pàrquings des de l\'altre sentit, ara hi ha doble contínua i seria només per permetre l\'accès als
pàrquings, tal i com està fet al c/Manel Farrés; - canvi en la forma d\'estacionament: passar a semibateria: per augmentar el número de places disponibles, ja que
és una zona d\'alta demanda d\'aparcament pel parc i el veïnat, aprofitant la reducció a un sol carril en sentit ciutat; - posar un elevament de calÇada en el pas de
vianants del c/Josep Irla amb el c/La Coma (com el que hi ha davant de l\'escola Turó de Can Mates), donat que és un pas de vianants molt utilitzat per accedir al
parc i els vehicles circulen a velocitats molt superiors a la permesa.

Tots

Parc Turó de Can Mates,
entre el CEIP Turó de Can
Mates i el parc infantil al
costat dels horts urbans. Pas de vianants a la Ctra de
Vallvidrera, entre la Repsol i
i c/Josep Irla; i entre c/Josep
Irla i Av/Bell Indret

Parc Can Mates i voltants

Seguretat infantil i vial

Parc Turó de Can Mates - Posar un tancat al voltant del parc dels tobogans, hi ha moltíssima afluència de gent i costa controlar els nens entre tant adult. Nens i vianants
Habilitar un trosset del parc, cap a Mira-sol, amb equipaments infantils, ara per ara està molt equipat cap a la carretera de Vallvidrera (parc dels tobogans i
tirolines) i el parc Central (amb diferents punts), però cap a les vies del FFCC només hi ha un petit parc al costat dels horts urbans, això permetria desmassificar el
parc dels tobogans, hi han hores en les que és impossible apropar-s\'hi de la quantitat de gent que hi ha. Aquesta zona estava més deshabitada, però ara s\'està
construint i habitant. Pas de vianants, posar-lo lluminós quan passi un vianant: hi ha uns pasos de vianants especialment perillosos a, -la Ctra de Vallvidrera tocant
a la Repsol: els cotxes van ràpid perquè s\'apropen o surtende la rotonda i no respecten el pas de vianants -Josep Irla amb La Coma i Josep Irla amb Av. Les
Marines (tram de dos carrils i s\'apropen o surten de la rotonda) - Av. Rius i Taulet tocant a la Repsol (ídem)

Punts de recollida i entrega a
cada districte, punt de
tractament en alguna zona
depolígon del municipi

Transformació de l\'oli usat recollit al municipi en sabó per als
habitants del municipi

Minimitzar el circuit de recollida, transport i reciclatge de l\'oli usat,
transformant un residu en un bé per als habitants del municipi

Es tractaria de generar una empresa municipal o cooperativa amb la idea d\'emplear persones amb risc d\'exclusió social i que s\'encarregués de recuperar l\'oli
usat del municipi, el tractés i el transformés en sabó, per a ser retornat en proporcions similars a l\'oli reciclat aportat per cada ciutadà

La Guinardera (Volpelleres)

Millora de l'Estany de la Guinardera

Millorar l\'estat actual de l'Estany de la Guinardera, i dotar-lo d'elements
/ serveis que el facin més atractiu.

L'Estany de la Guinardera ha de ser un element d\'aigua que enriqueixi el paisatge i esdevingui un focus d\'atracció pel passeig i l\'estada dels veïns i visitants, de Habitants de Sant Cugat
manera harmònica i integrada en l\'entorn. S\'escau una actuació de millora de l\'Estany i el seu entorn, per dotar-lo d\'elements / serveis que el facin més atractiu,
i fomentin la realització d\'activitats.

Als carrers on hi ha més
comerç

Deixa el teu gos

Passejar el gos i comprar

Posar més suports per deixar el gos lligat als carrers on hi han botigues, per tal depoder compaginar el paseig amb les compres

Directament, tots els habitants que reciclen oli.
Indirectament la resta d\'habitants del municipi

Molts Santcugatencs

SANT CUGAT, MIRASOL,
VALLDOREIX

CONÈIXER SANT CUGAT

TENIR MES OPCIONS QUE EL CAMI D'EN XANDRI

EDITAR UN LLIBRE DE CAMINS PER ANAR AMB BICI, CAMINANT SORTINT DIRECTAMENT DES DE SANT CUGAT, MIRASOL, VALLDOREIX

TOTA LA CIUTADANIA

EIXAMPLE

ESPAI PER GOSSOS

DEIXAR EL GOS LLIURE SENSE RISC DE QUE S'ESCAPI

FER UN ESPAI TENCAT PERQUE ELS GOSSOS PUGUIN CÒRRER APROP DEL\'AUDITORI

LES PERSONES AMB GOSSOS

Tots els districtes del
municipi

Xarxa neutra i autogestionada per comunicar els diferents
nuclis del municipi

Garantir l'accès a internet per a tots els habitants de santcugat, a través El projecte es basaria en instal.lació d\'antenes o de fibra òptica entre els diferents nuclis habitats per garantir la interconnexió entre ells, i alhora permetre l\'accés
d'una xarxa neutra i autogestionada pels mateixos usuaris
a Internet. La infraestructura és gestionaria a través de la plataforma guifi.net. A partir d\'un nucli o node central en cada nucli habitat, la xarxa és distribuiria de
manera autogestionada fins a cada habitatge.

Tot el nucli urbà

Carril Bici fins a totes les escoles i més llocs per aparcar les
bicis arreu

El problema d'anar amb bicicleta amb els nens degut a que qui mana a
la ciutat és el cotxe i llavors és un perill ja que la major part no
respecten els més fràgils

Sovint, quan vols anar amb bicicleta no per passejar, si no per el dia dia, hi ha llocs que està molt be, com la rambla del celler, pero a voltes, quan has d\'anar a
tothom
algún altre lloc, costa molt evitar els llocs amb cotxes, i degut a que per alguns vianants tenim mala fama per quatre bojos, ens sentim malament i maltractats pels
mateixos, entre mirades, crits i algún que altre insult que ens tiren, quan intentem ser més respectuosos i vigilar molt. Aixi, de la mateixa manera, pregaria que la
policía local sancioni aquells que que van com uns bojos per les zones de vianants i després quan tu vas a poc a poc et donen un toc d\'atenció a tu mateix quan
fins i tot vas amb els peus a terra. Posant aquests carrils bicis adicionals, o simplement eliminant el cotxe de la nostra ciutat, tindriem menys polició, més comerç i
en definitiva més qualitat de vida a tota la ciutat, com va passar en el passat que molta gent es va queixar per fer zona de vianants a tota la part del monestir fins
l\'estació (llàstima dels 4 cantons), i ara mercés a aquest canvi, el comerç de zona i els nens poden passejar tranquils sense la por i sense el típic crit : \"COMPTE
QUE VE UN COTXE!!!\".

Plataforma (e)co, Les Planes
Sant Cugat del Vallés

OFICINA DE L’ENERGIA

Necessitat d’afrontar problemàtiques d’impacte social com la pobresa
energètica, la reducció del consum energètic i l’impacte ambiental, que
per la complexitat de les pròpies problemàtiques i de la sectorització
dels diferents departaments dins del’administració es fa molt difícil
abordar-les des d’una perspectiva integral.

Som dos equips d'investigació vinculats a la Universitat d\'arquitectura (UPC) que estem treballant en la detecció i solució de la pobresa energètica des d\'una
Col·lectius vulnerables residents en el municipi de
perspectiva integral. Fa tres anys que estem detectant i actuant sobre la problemàtica de la pobresa energètica en el barri de Les Planes de Sant Cugat del Vallés Sant Cugat. Administració (gestió més eficient)
i també fa 5 anys que treballem, a partir de projectes europeus amb vinculacions amb altres països, en la detecció i solució (protocol d\'actuació) de la pobresa
energètica de l\'entorn català. Les diferents experiències realitzades suposen un aval en la lluita contra aquesta problemàtica. També abordem problemàtiques
complexes entorn de l\'energia que busquen una millora no només des d\'una perspectiva energètica si no també social i ambiental. Proposem generar un espai o
OFICINA D\'INTEGRACIÓ dels diferents àmbits (Serveis Socials, Medi Ambient, Edificació, Salut, etc...) per atacar la problemàtica entorn de l\'energia, com ara
la pobresa energètica o la reducció deconsum energètic i de l\'impacte ambiental, des d\'una perspectiva integral, ja que aquestes problemàtiques no es poden
afrontar de manera aïllada si no a partir d\'una perspectiva integral que unifiqui els diferents departaments o àmbits de l\'administració. La missió d\'aquesta oficina
d\'integració seria marcar polítiques i maneres d\'actuar (metodologies) davant de la problemàtica de la pobresa energètica des d\'una perspectiva integral,
determinar i desenvolupar respostes a aquesta necessitat i altres entorn de l\'energia. Creiem que és important que la ciutadania pugui participar demanera activa
en aquest procès per actuar sobre aquesta problemàtica, per això creiem que aquesta oficina ha de ser un element de consciència no només polític o
administratiu sinó també social i ciutadà.

Colla Fava, Volpalleres

SANT CUGAT NECESSITA UNA ALTRE PISCINA MUNICIPAL

Aforament insuficient amb l\'actual piscina

A Sant Cugat hi ha molta gent q no tenim piscina i en els ultims anys han sigut molts el dies que no hem pogut entrar a la piscina per aforament complet, havent
de marxar a altres poblacions. Fa falta altre piscina acord a la poblacio i amb espais grans per estar-hi.

Sant Cugat centre (perquè
sigui més accessible per les
famílies)

Inversió per a Caus, Espais i col.lectius que atenent als nens
fora d\'horari escolar

Dotar als Esplais, Caus i col.lectius que fan activitats per nens d,ajuts i
facilitats per atendre les seves necessitats per a realitzar la seva tasca

M'agradaria que Caus, Esplais i altres col.lectius que d'una forma desinteressada donen el seu temps als nens i nois -d'una franja d'edat prou important- tinguessin Col.lectius voluntaris d\'activitats per nens:
tota la facilitat en aconseguir que la seva \"tasca\" fos òptima, àgil i prou valorada per aquest Ajuntament, dotant-los d\'espais permanents i adequats on poder fer
esplais, caus etc...
les activitats. Ès una llàstima l\'estat de precarietat que tenen alguns d\'ells. Sovint sembla que demanin almoïna.... cas Unió, subvensions, espai per activitats....
Hauria de ser una prioritat pels polítics que ens governen i per la societat santcugatenca, en general. Aquests \"munis\" estan donant uns valors i una amplitud de
mires a nanos - futurs dones i homes- que ni la tele, consoles, mòbils poden donar mai. És una inversió a futur per Sant Cugat penso jo.

No és concreta per aquesta
zona però segur que n'hia ha
més de pendents igual

ESCALES DE PAS VEINAL

Eliminar zona de verdises i d\'escombreries focus que atenta la sanitat
pùbllica.

Entre les finques 7 i 9 del carrer Sant Eusebi i 74 i 76 del Passeig de la Floresta existeix una franja de terreny, que hauria de ser la continuïtat del passatge
Veins del carrer Sant Eusebi i carrer del Dipòsit
Portada de les Aïgues, plena de verdisa i escombreries. Per aquetsa franja hi ha soterrada una tuberíade distribució d\'aigua de la antiga Cooperativa d\'Aigues de de La Floresta.
la Floresta en desus des defa més de 20 anys. Aquesta escala sol·licitada que comunicaría ell dos carrers esmentats consta al pla d\'Ordenació Urbana de La
Floresta des de fa més de 40 anys. Seria una sortida a peu de la zona coneguda com a turó del Dipòsit necessària des dequalsevol punt de vista per tots els veïns.

Can Mata i zona centre
comercial.

Carril bici escolar per a zona Leonardo da vinci i Creanova

Que no hi ha cap carril bici per als alumnes dels instituts Leonardo da
vinci i Creanova

Un carril bici que vagi de parc Central fins a la zona escolar de Leonardo da vinci i Creanova

Al parc al davant de la
biblioteca.

Parc aromàtic per a la gent cega

Que la gent cega no pugui gaudir tant dels espais verds a Sant Cugat

Un parc aromàtic de varis tipus de flors. Hi haurien camins entre les flors perquè la gent cega pugui olorar-les. També hi haurien bancs per a la gent gran.

Tota la ciutadania

Tots els habitants de Sant Cugat que no tenim
piscina,que em som molts

Una manera més verda per arribar a la zona
escolar Leonardo da vinci i Creanova

No te una ubicació material

Registre de joves estudiants santcugatencs.

Triar i dirigir informació a un colectiu

Sant Cugat ja gestiona el registre d’infants en el període d’escolarització obligatòria. Desconec si te o pot tenir el registre d’estudiants de cicles formatius i
universitaris, a on participa el nostre jovent. Seria bo tenir aquest registre amb les seves dades per oferir personalment a cada ú, serveis formatius, culturals,
d’esbarjo, bossa de treball, intercanvis laborals a l’estranger que els permeti completar la seva formació com a persona.

Joves estudiants universitaris

Plaça d'Els Jocs florals

Taula de ping-pong a la plaça d'Els Jocs florals.

Que no hi han gaires taules de ping-pong a Sant Cugat.

Una taula de ping-pong outdoor.

Una nova taula per a la gent que gaudeix del pingpong.

No hi ha ubicació material

Cursos de formació d'Economia bàsica

Cursos de formació pràctica pels joves.

Crec que les noves generacions estan mancats, en general, d’un ensenyament vital per a les seves vides i per anar pel món: Economia personal i domèstica
bàsiques i relacions laborals. Entrades, sortides, control de les despeses, organització del diners, compres necessàries, compres supèrflues, inversions de futur,
inversions d’oci i cultural, estalvi. Relació amb la banca, tipus de banca, comptes, interessos, aplaçaments... Activitat laboral: tipus de contracte, nòmines,
cotitzacions a la seguretat social, impostos personals, prestacions, drets i deures... Seria necessari i apropiat planificar els cursos en caps de setmana i en
períodes exempts d’exàmens trimestrals, semestrals o finals. Gràcies!

Joves universitaris

Sant Cugat tiene inmuebles
vacíos que, posiblemente,
cuesta más manterlos
cerrados que darles una
utilidad social. Sería ideal un
espacio amplio y abierto con
pocas paredes o particiones,
pero con algunas estancias
más pequeñas para que las
personas que quieran hablar,
jugar, o lo que se les ocurra,
puedan hacerlo
tranquilamente.

"La Casa de tots i totes"

Aislamiento, soledad, falta de socialización, etc.

Sant Cugat tiene gran oferta de actividades lúdicas, deportivas, sociales, talleres dediferentes disciplinas, etc., y una gran oferta en restauración. También tiene
asociaciones o clubes a cuyos miembros les une un interés o afición común, pero NO tiene un lugar de encuentro, un espacio social, una \"casa del pueblo\", una
\"casa detodos\", un espacio que cumpla la función social que hace años cumplía un ateneo. No propongo un espacio que compita con los espacios que ahora
ofrencen cursos, charlas, bailes, como los casales de cultura, actual ateneu o la penya blaugrana, por poner un ejemplo. Lo que propongo es la creación de un
espacio abierto a toda la población, tanto residentes como visitantes o turistas. Un espacio para la gent grand que no quiere estar en su casa sola, ni ir a una
cafetería, sino que quiere ir a un lugar en donde no sea raro que vaya, en donde encuentre personas con las que compartir, y en donde no tenga que pagar por
estar sentada. Un lugar en donde los jóvenes puedan encontrarse sin tener que estar en la calle si no quieren, ni en un bar. Un lugar en donde los visitantes de
temporadas cortas o personas recién llegadas a vivir puedan ir con toda tranquilidad porque saben que ese espacio es para encontrarse, para hacer amistades,
para no sentirse solo o sola en una ciudad cada vez menos humana y más comercializada. Sería un lugar para todos y todas en donde mayores, jóvenes, niños y
niñas podrían socializar, compartir, crear... Sería algo innovador aquí. Sant Cugat se convertiría en una referencia de ciudad acogedora. Esta propuesta beneficia
a todas las personas, crea bienestar y salud. Gestión: este nuevo espacio cumpliría un bien social, por lo que podría ser atendido por personas voluntarias o
estudiantes en prácticas decarreras afines al objetivo de este espacio.

Todos/as los santcugatenses, visitantes, turistas,
etc.

Mirasol, centre

Carril bici a Rubí

Mobilitat segura i ecològica

Fer un carril bici que uneixi Sant Cugat i Rubí, com el que hi ha amb Cerdanyola.

Tothom

Tota la ciutat

Camuflar - protegir els contenidors de reciclatge del carrer

Imatge i higiene

Posar una balla de fusta que encercli els contenidors per tres cares (un rectangle amb un dels cantons oberts per poder accedir-hi) -com es fa en molts municipis
de la costa-, perquè els contenidors quedin més estètics i higiènics de cara els vianants i els ciutadans que tenen els contenidors a tocar de casa.

Tothom

Tota la ciutat, especialment
a la zona centre i als voltants
dels supermercats.

Els comerços no llencen menjar

Que hi hagi gent que reculli menjar dels contenidors (que prèviament
han llençat supermercats, forns de pa, restaurants, etc.)

Crear una xarxa que reculli i administri el menjar que està en bon estat i es llença als contenidors per poder distribuir-lo a col·lectius que el puguin aprofitar.

Persones en risc d\'exclusió social

Al maxim de contenidors

Proteccions de fusta contenidors

Aspecte visual contenidors per veins i negocis

proteccions de fusta al voltant de contenidors per millorar impacte visual als veins i petits negocis. Ja es fa a altres municipis

Veins i negocis aprop contenidors.

Al districte del centre, a
l’escola Joan Maragall,
concretament al Carrer de
les Escoles.

La sala Joan Maragall: un nou equipament per la ciutat

Manca d’espai a l’escola Joan Maragall i també d’altres entitats (per
exemple, els esplais i caus)

Al Joan Maragall hi ha un espai abandonat des de fa quatre anys: la casa del conserge que hi havia abans a l’escola. Aquest espai està tancat i l’escola fa temps
que demana convertir-lo en una sala polivalent ja que hi falten espais. El projecte consistiria en rehabilitar aquest espai, que seria no només per l’escola sinó per
tota la ciutat. En efecte, hi ha moltes entitats que els falta lloc per reunir-se o dur a terme les seves activitats: per exemple, els esplais i els caus. L’escola només
utilitzaria aquesta sala en horari lectiu. Als vespres i caps de setmana la sala Joan Maragall es pot fer servir per tots els col·lectius que ho necessitin. Això seria
possible ja que hi ha un accés directe pel carrer de les Escoles, és a dir, no cal entrar dins l’escola per accedir a la sala. Com que no hem pogut accedir a l’interior
de la casa no sabem exactament el pressupost que caldria per fer-ho. Hem posat més de 50.000 euros però és una xifra orientativa, dependrà de l’estat a l’interior.
Quan hi puguem accedir (les claus les té l’ajuntament), podrem fer un projecte més detallat. En resum, la ciutat guanyaria un nou equipament al centre, i tothom
en sortiria beneficiat.

Infants, joves, adults, gent gran. Com a mínim,
450 alumnes de l’escola Joan Maragall i altres
entitats de Sant Cugat que necessiten espais per
reunir-se i dur a terme les seves activitats
(esplais, associacions, etc.).

Arboretum. darrere teatre
Auditori

Títol: "Volem un nou espai singular per poder gaudir de
l'esport i de la cultura".

Manca d espais per a esdeveniments culturals, concerts. diades etc

Des de Fusió ens volem adherir a la Proposta de la Coordinadora d\'entitats esportives.VOLEM UN NOU ESPAI INTEGRADOR INNOVADOR I SOSTENIBLE
PER A PODER PRACTICAR MÚLTIPLES ACTIVITATS ESPORTIVES I CULTURALS A LA NOSTRA CIUTAT UNA ESTRUCTURA SINGULAR, FLEXIBLE,
MODULAR, FÀCIL D’EXECUTAR, UN PAVELLÓ POP UP PER USOS POLIVALENTS I ESDEVENIMENTS” Els espais públics urbans i l’esportsón generadors
de xarxes socials a les ciutats. La ciutat necessita nous Espais polivalents itinerants i sostenibles per a usos múltiples detipus esportius i culturals. Proposem una
estructura efímera, tipus POP UP, amb grades desplegables, que es munta en 10 dies I no necessita fonaments ni construcció, amb vestidor/banys en format
container. Ús per esport, esdeveniments culturals. Els referents són la Fundació Perez Piñero. Cúpula Museu Dalí. Col.lectius beneficiats/des: Per a joves,gent
gran, esport per a totes les edats i espectadors i participants d’activitats culturals. Associacions esportives i culturals: Coordinadora d’Entitats Esportives de Sant
Cugat , escoles, coordinadora d’Ampes,Coordinadora de Cultura.

Per a joves,gent gran, esport per a totes les edats
i espectadors i participants d’activitats culturals.
Associacions esportives i culturals: Coordinadora
d’Entitats Esportives de Sant Cugat , escoles,
coordinadora d’Ampes,Coordinadora de Cultura.

Al districte del centre, a
l’escola Joan Maragall,
concretament al Carrer de
les Escoles.

La sala Joan Maragall: un nou equipament per la ciutat

Manca d’espai a l’escola Joan Maragall i també d’altres entitats (per
exemple, els esplais i caus)

Al Joan Maragall hi ha un espai abandonat des de fa quatre anys: la casa del conserge que hi havia abans a l’escola. Aquest espai està tancat i l’escola fa temps
que demana convertir-lo en una sala polivalent ja que hi falten espais. El projecte consistiria en rehabilitar aquest espai, que seria no només per l’escola sinó per
tota la ciutat. En efecte, hi ha moltes entitats que els falta lloc per reunir-se o dur a terme les seves activitats: per exemple, els esplais i els caus. L’escola només
utilitzaria aquesta sala en horari lectiu. Als vespres i caps de setmana la sala Joan Maragall es pot fer servir per tots els col·lectius que ho necessitin. Això seria
possible ja que hi ha un accés directe pel carrer de les Escoles, és a dir, no cal entrar dins l’escola per accedir a la sala. Com que no hem pogut accedir a l’interior
de la casa no sabem exactament el pressupost que caldria per fer-ho. Hem posat més de 50.000 euros però és una xifra orientativa, dependrà de l’estat a l’interior.
Quan hi puguem accedir (les claus les té l’ajuntament), podrem fer un projecte més detallat. En resum, la ciutat guanyaria un nou equipament al centre, i tothom
en sortiria beneficiat.

Infants, joves, adults, gent gran. Com a mínim,
450 alumnes de l’escola Joan Maragall i altres
entitats de Sant Cugat que necessiten espais per
reunir-se i dur a terme les seves activitats
(esplais, associacions, etc.).

El centre de Sant Cugat.
Escola Joan Maragall

Millora l'esquena amb el mètode Feldrenkrais.

Incorporar un mètode de reeducació del moviment que pot beneficiar a
moltes persones, com a servei de l\'ajuntament.

Incorporar un mètode de reeducació del moviment que pot beneficiar a moltes persones, com a servei de l\'ajuntament.

Les persones que volen millorar les seves
possibilitats de moviment.

Mirasol, sant cugat (can
trabal), la floresta...

Connectar sant cugat amb els municipis limítrofs mitjançant
carrils bicis o vies verdes

Connectar sant cugat amb els municipis limítrofs mitjançant carrils bicis Es tracta de solucionar una mancança històrica de connexió del municipi mitjançant carrils bici o vies verdes. D\'aquesta manera obririem la possibilitat a gaudir
o vies verdes
d\'un espai ara limitat per la barrera artificial amb que s\'ha convertit l\'autopista AP7. Amb aquesta milloro possiblement alliberaríem els camins de collserola
d\'una part dels seus usuaris, disminuint la pressió d\'aquests indrets.

Tots els parcs i jardins de la
ciutat i principalment
l\'eixample Sud on la majoria
dels arbres estan patint pel
pes excesius dels
innumerables nius que
cobreixen les seves
branques.

Control de la \"PLAGA DE COTORRES \" a la ciutat.

Fa anys que vinc sol.licitant a l\'Ajuntament un pla contundent contra
Destinar la quantitat necessària en aquest cas per la eradicació de la plaga.
l\'avenç progressiude la invasió d\'aus \"cotorres\" al nostre municipi.
Aquest problema esta causant un deteriorament de l\'arbrat de la via
pública i privada, tanmateix s\'està convertint en una verdadera molèstia
als veïns que han d\'aguantar el insuportable soroll que causen. Espero
una resolució urgent.

La floresta

Millora de neteja i asfaltat de carrers

Millorar l\'estat dels carrers del districte de la floresta

Millorar la neteja i l'estat dels carrers de la floresta. Molts dels carrers del barri pateixen una manca regular de neteja Fet que provoca que defecacions d'animals es Veïns del districte de la floresta
passin setmanes sense ser recollides. Alguns carrers esfaltats tenen uns forats importants deguts a jna mala dxecució de les obres de canalització de
subministraments. Podeu passejar pel carrer pas de l\'estació i podreu comprovar ambdues propostes.

Zona de Can Magí, Can
Sant Joan, Can Calders.

Recuperar la línia d'autobús urbà L6

Millorar la comunicació en transport públic de la zona de Can Magí als
col·legis propers (Pureza de María, Àgora, Thau) i a l\'estació de FGC
de Sant Joan, de dilluns a divendres. També facilitaria l\'accés dels
treballadors de la zona del Trade Center a l\'estació de FGC.

Actualment no hi ha voreres ni un camí segur per a vianants ni bicicletes en el trajecte de la zona de Can Magí a les escoles properes (Pureza de María, Àgora,
Thau) i a l\'estació de FGC de Sant Joan, que és la més propera al barri. El recorregut actual en transport públic de Can Magí a les escoles esmentades es pot fer
amb la línia d’autobús urbà L1 per arribar a l’estació de FGC de Sant Cugat i després fer transbordament i agafar el tren fins a l’estació de Sant Joan, on es pot
anar a peu o amb l’autobús a Vallsolana. Això fa que un trajecte de 5 minuts duri uns 40-50 minuts. També es pot prendre l\'autobús L7 a Coll Favà, però cal
travessar a peu el parc de Torrent de Ferrussons, que a l\'hivern en hores punta és molt fosc i solitari per a estudiants que vagin sols. La meva proposta és
recuperar la línia d\'autobús urbà L6 Can Sant Joan (FGC) – Can Calders, que comunicava fa uns anys aquestes zones. No es necessita planificar una línia nova
d\'autobús sinó posar de nou en funcionament una que ja existia. De fet, les parades encara estan senyalitzades. No cal mantenir-la tot el dia, ja que fora d\'hores
punta la utilització és escassa. Podria ser que circulés de dilluns a divendres al matí entre les 7h i 9h per donar servei als escolars que van als col.legis de la zona,
per als veïns del barri que utilitzen els FGC per anar a la feina, així com per als treballadors de la zona del Trade Center. I després un altre servei a la tarda a
l\'hora de sortida del col·legi i de la feina, per exemple entre 17h15 i 19h30. No cal que circuli en caps de setmana i festius. Abans d\'eliminar aquesta línia es va
mesurar la quantitat d\'usuaris, però això es va realitzar un mes de juliol quan ja els col·legis havien acabat, pel que no va ser realista amb el nivell d\'utilització en
època escolar en hora punta.

Escolars de la zona de Can Magí que vagin als
col.legis propers a la zona i veïns d’aquest barri
que necessiten desplaçar-se cada dia a l\'estació
de FGC de St. Joan per anar a la feina. També
beneficiaria als treballadors de la zona del Trade
Center.

Plaza del Monasterio de
Sant Cugat

Agua en la plaza del Monasterio

No está asociada a una necesidad concreta.

Me permito pensar que si algo le falta a Sant Cugat es agua. En cuanto a la naturaleza, tiene una relación cercana con todo lo demás: Montañas, parques, plazas,
caminos, carriles bicis y para correr, y muchos árboles... Lo tiene todo menos agua. Obviamente, no tiene mar ni río ni riera de mención. La ausencia de fuentes
decorativas enfatiza esta sensación. La relación de la ciudad con el agua solo se da a través de los bebederos, que los hay y muchos, pero que no reflejan una
relación con el medio sino más bien con la necesidad del ser humano de beber. Es decir, con la ausencia de agua, no con su presencia. Por tanto, lo que
propongo es que pensemos si nos podemos permitir tener en la plaza frente al Monasterio un guiño al agua, diseñando una fuente adecuada al entorno que realce
al monasterio y le de vida al espacio. Y sería recuperar también un poco de historia. Antes había una fuente allí. Me atrevo a sugerir que una versión más pequeña
de una fuente del estilo \"El espejo del Agua\" que se encuentra en la plaza de la bolsa de Burdeos sería sencillamente fantástica: http://www.bordeauxtourism.co.uk/Discover-Bordeaux/Must-See/Water-mirror No necesitaría estar siempre activa. Reflejaría el Monasterio cuando lo esté. Los niños y los grandes
entrarían en ella como lo hacen en Burdeos. Y la ciudad ganaría un atractivo que respetaría y realzaría la verdadera joya, el Monasterio. Vale, probablemente valga
más de 270 000 euros... pero no he podido saber cuánto costaría.

No necesitaría estar siempre activa. Reflejaría el
Monasterio cuando lo esté. Los niños y los
grandes entrarían en ella como lo hacen en
Burdeos. Y la ciudad ganaría un atractivo que
respetaría y realzaría la verdadera joya, el
Monasterio. Vale, probablemente valga más de
270 000 euros... pero no he podido saber cuánto
costaría.

el Parc Central disposa de
diversos punts on poder-hi
ubicar aquest espai, crec
que des de serveis urbans
haurien de fer la tria.

ÀREA DE SOCIALITZACIÓ DE GOSOS DEL PARC CENTRAL

Que els gossos passegin sense lligar per una zona tan sensible i
concorreguda de la ciutat, i a la vegada que tinguin espai per córrer

Disposar d’un lloc específic per portar els gossos per córrer i jugar i evitar, en conseqüència, possibles problemes sanitaris i de convivència que poden comportar
la circulació de gossos pel parc central. L\'espai de socialització, un tancat preparat i exclusiu per a gossos, hauria de disposar d’una zona controlada de deposició
d’excrements, estris per recollir-los, un dispensador de bosses, bancs, un abeurador per als gossos, una zona d’esbarjo per als gossos, zones d’ombra, cartells
informatius i diversos punts d’il·luminació. Aquest espai hauria de ser molt similar als que ja existeixen a Coll Favà, Victor Català i la pollancreda.

Ciutadania en general i els gossos que disposaran
del seu propi espai

Diferents espècies d\'ocells autòctons que viuen
en el poble i voltants

Com a resultat d’un procés participatiu, que va comportar una sèrie de trobades per a parlar de què volíem que succeís a l’Espai Pere Garau, van sorgir una sèrie
d’idees i iniciatives que aquí exposem. Són iniciatives que donen resposta a les motivacions i necessitats dels veïns i veïnes de Les Planes. Aquestes iniciatives
sorgeixen de la construcció conjunta entre totes les persones que van participar en el procés: Joves, famílies, gent gran… . Per tant considerem que la varietat de
perfils que van participar en el procés representa la major part del conjunt de la població de Les Planes, fet que dóna un pes important a la seva necessitat de
donar resposta a les demandes. Les propostes són: . Rocòdrom, . Hort Comunitari, . Grades, . Parc infantil lúdic i interactiu, . Habilitar el Bar per acollir tot tipus
d’esdeveniments, . Duta l’espai PISTES (àmbit Pere Grau) d’un equip de so per poder dinamitzar tot tipus d’activitats: esport, cultural, . Duta l’espai ECO d’un
equip de so, llums i un projector per poder realitzar espectacles de petit format, conferencies, tallers, exposicions . ... Transformar l’àmbit Pere Grau en un espai
multifuncional, que esdevingui un punt de trobada per la gent del barri, i que transformi el barri en un referent de qualitat de vida col·lectiva i innovació. La
transformació tindrà que ser transversal ocupant-se tant de les infraestructures (suport físic) com de la programació d’activitats i del manteniment. Serà
fonamental dinamitzar i donar vida a l’espai Pere Grau a través d’activitats quotidianes, diverses i inclusives. Activitats puntuals: . Construcció de mobles amb
palets, . Teatre de la experiencia o site specific (representacions teatrals en escenaris reals, les creacions in situ), . Cinema d’hivern i d’estiu, . Penya Barcelonista,
. CAU de cap de setmana, . Concerts per joves, . Escola taller (fusteria, autoconstrucció, jardineria etc), . Banc del temps, . Biblioteca d’eines (virtual o física), .
Espai per a cooperatives de consum i fires locals, . Tallers de reciclatge (cicle de l’aigua, residus, compostatge, etc), . Tallers d’horts urbans, . Tallers ambientals
(excursions, observació natural, etc), . Tallers de gastronomia i receptes del barri, . …

Directament: tots els veïns i veïnes del barri de
Les Planes, grans i petits. També pot beneficiar
als veïns dels barris de l’entorn.

Les Planes, espai Pere Grau.

LES PLANES ACTIVA

Les Planes és un barri amb pocs espais per a realitzar activitats
culturals, d’oci… en definitiva, hi manquen espais on trobar-se els veïns
i veïnes i crear activitats de diferents tipus. Donat aquest fet les entitats
que presentem aquesta proposta creiem que cal donar un impuls i
omplir de vida l’Espai Pere Garau. És a dir, volem dinamitzar l’Espai
Pere Garau i per a fer-ho possible necessitem un espai en condicions
òptimes, és a dir, un espai segur, còmode i atraient que convidi a trobarse, jugar, organitzar i festejar allò que desitgem entre tots i totes.

Volpelleres solament

MILLORA ACCÉS PEATONAL AL CENTRE COMERCIAL SANT
CUGAT

Millorar l'accés a peu, bicicleta, cotxets etc. al Centre Comercial de Sant L'accés a peu des de la zona de Volpelleres al Centre Comercial no està adaptat. Existeix un tram des de l\'estany la Guinardera fins a la porta del Centre
Cugat.
Comercial que obliga a circular als vianants a través d\'un parking de cotxes sense una ruta clara i segura. Crec que la millora dels accessos s\'hauria de pensar
també per la gent que va fer la compra en carret, cotxes de nadons, cadires de rodes, bicicletes, etc. Penso que la millora seria molt benvinguda per totes les
persones que accedeixen al Centre Comercial a peu, especialment per tots els veïns de Volpelleres.

Totes les persones que accedeixen a peu, en
bicicleta, cadires de rodes, etc. al Centre
Comercial de Sant Cugat

Al centre, també volem
formar part del teixit
associatiu de Sant Cugat, i
volem fer poble.

ESPAI PER A ENTITATS D'EDUCACIÓ EN EL LLEURE

La falta d'espais per entitats de lleure.

Demanem un espai en condicions per les entitats d\'educació en el lleure. Espai on poder educar els infants i joves que formaran el nostre futur. Per això,
demanem un espai amb assegurança, amb accés 24 h, amb una sala de material, amb una sala de reunions pels monitors i monitores, sense barreres
arquitectòniques, autogestionat, adaptat als infants i sense contraprestació de cap tipus. Un espai públic on poder crear un pensament crític i lliure, i on puguem
exercir la nostra tasca de manera digna.

Totes les entitats relacionades amb el lleure, que
beneficien infants, joves i les famílies que hi
participen.

Volpelleres

POTENCIAR USOS PÚBLICS A LA MASIA DE CAN
CANYAMERES DE VOLPELLERES

Aprofitar un edifici emblemàtic de la zona com a centre cívic

El barri de Volpelleres deu els seus orígens a l\'agricultura i a les masies que servien de llar a les famílies que es dedicaven a cultivar la terra. Aquest edifici crec
que ara hauria de donar servei al veïns de la zona que hi vivim actualmente i a tots aquells que ens visitin. Per això crec que es podía anar adequant els seus
espais creant varies activitats en ella, a tall d\'exemple s\'hi podría implantar: - Escola Bressol pública pel barri. A la zona hi ha molts infants i parelles joves que
ben segur asseguraríen la demanada d\'aquest servei. - Ludoteca pública i espais per a celebració de festes d\'aniversari per a infants i petits. -Espais y aules per
activitats diverses: clases de dansa, música, circ, pintura, etc al serveis d\'entitats o persones que puguin estar interessades en implartir aquestes activitats. Aules de conferències i tallers: explicancions de com cultivar horts urbans existentes en la zona, conferències sobre temes tecnològics i esportius donat la
proximitat de la universitat, el complex multiesportiu de la Guinardera, etc - Etc.

Veinat de Volpelleres

Parc infantil de les pistes de
Can Llobet, la Floresta Parc
infantil de l\'estació, la
Floresta Parc infantil del
sociosanitari, la Floresta
Parc de la plaça de la Creu
d\'en Blau, les Planes Parc
infantil de la plaça Maria
Antònia Altres espais en què
potencialment es pugui
instal·lar un espai de joc
natural.

XARXA D’ESPAIS DE JOC NATURALS - “naturalitzem la ciutat”

Renovació i ampliació dels parcs infantils dels barris de La Floresta i les Creació d'espais de joc naturals en els actuals parcs infantils de la Floresta i les Planes. Aquesta és una proposta per renovar i actualitzar els parcs infantils de la
Totes les famílies del municipi
Planes integrant el bosc en la vida quotidiana, amb el valor afegit de
Floresta i les Planes, actualment força deteriorats, apostant per un canvi de concepte en el plantejament d\'aquests espais. Els parcs infantils actuals responen a
desenvolupar una consciencia d’amor i respecte a la natura.
una lògica de nucli urbà, que no correspon amb la realitat de la Floresta i les Planes, dos barris parcialment ubicats dins el parc de Collserola, amb una menor
densitat de població i una orografia que ofereix una multiplicitat d’entorns que afavoreixen la creació d\'espais de joc naturals, superant la idea tradicional de parc
infantil que únicament es pot ubicar en zones planes i delimitades. Els espais de joc naturals són ambients de joc que combinen materials naturals, mobiliari i
vegetació autòctona amb els accidents geogràfics, tot integrant els objectes de l\'entorn de forma que reptin i fascinin els nens i les nenes i els mostrin els
desafiaments i complexitat del món natural mentre juguen en ell. L’era tecnològica ha canviat la forma de jugar dels infants, potenciant, entre d’altres factors
negatius, el sedentarisme. Per això, és responsabilitat de les famílies, les escoles i, en definitiva, de tota la comunitat, ajudar els nens i les nenes a redescobrir què
significa el joc al aire lliure. En els espais de joc naturals s’hi poden incloure estructures de terra, art en el medi natural, vegetació autòctona, estructures rocoses,
sorrals i espais arenosos, tanques naturals, camins amb diferents textures i elements aquàtics, entre d’altres. Veieu-ne alguns
exemples:http://www.danasojgf.top/cool-natural-playgrounds/ https://www.pinterest.com/pin/297096906650229853. BENEFICIS PER ALS INFANTS Els espais
de joc naturals donen als infants més oportunitats de desenvolupar les seves habilitats psicomotrius que els espais de joc tradicionals. El contacte amb la natura
està associat amb nombrosos beneficis per a la salut dels més petits, com ara millores del funcionament cognitiu, increment de la creativitat, millora de la
interacció amb els adults i amb la resta d’infants. A més, d\'ajudar-los a estimar i respectar el medi ambient. BENEFICIS PER ALS BARRIS Els espais de joc
naturals suposen una integració de la natura en el barri, així doncs, en lloc d’urbanitzar l’espai natural, s\'aposta perquè sigui la natura qui formi part de la
urbanització. BENEFICIS PER A LA CIUTAT Els espais de joc naturals ofereixen a les famílies de tot el municipi una experiència singular d\'apropament a la
natura, que, a l’hora, suposa una alternativa d’oci familiar per gaudir i conèixer plenament tot el territori municipal. paraules clau: playscapes natural playgrounds

Arboretum

“VOLEM UN NOU ESPAI INTEGRADOR INNOVADOR I
SOSTENIBLE PER A PODER PRACTICAR MÚLTIPLES
ACTIVITATS ESPORTIVES I CULTURALS A LA NOSTRA
CIUTAT, UNA ESTRUCTURA POP UP PER USOS
POLIVALENTS I ESDEVENIMENTS”

Espais itinerants per la cultura i l\'esport

Centre

Eliminació de la ronda de Sant Cugat

Reduir contaminacio acústica i medioambiental del centre. Ampliar zona Millorar la qualitat de l\'espai a la zona d\' Avinguda Rius i Taulet: - reduir la contaminació acústica i medioambiental, eliminant o almenys limitant el transit. peatonal i comercial del centre.
Ampliar les voreres per gaudir d\'espai peatonal segur i agradable. Actualment hi ha molt soroll, bruticia i no genera un espai adequat per viure o passejar. Som
conscients que es un eix important de transit de cotxes, pero s\'han de buscar solucions per tenir un centre de qualitat i amb un eix comercial mes competitiu.

Habitants del centre de Sant Cugat i el comerç. I
en general tots els habitants, que podran gaudir
d\'una zona mes amplia comercial.

Volpelleres

Escola bressol a Volpelleres

Incrementar places publiques en llar d\'infants

Mares, pares i nadons de tot sant cugat

Els espais públics urbans i l’esport són generadors de xarxes socials a les ciutats. La ciutat necessita nous Espais polivalents itinerants i sostenibles per a usos
múltiples de tipus esportius i culturals. Proposem una estructura desplegable o desmuntable i fàcil de transportar, tipus POP UP, amb grades desplegables, que
es munta en 10 dies i no necessita fonaments ni construccións fixes, amb vestidor/banys en format container. Ús per esport, esdeveniments culturals i comercials
i altres sugerències que es poden integrar en el desenvolupament del projecte. Amb el recolçament de la Fundació Perez Piñero i la cooperativa d’idees de Sant
Cugat

Crear una escola bressol pels infants, especialment pels que viuen a Volpelleres i d\'aquesta manera crear barri.

Per a joves, gent gran, esport per a totes les
edats i espectadors i participants d’activitats
culturals.

Al districte del centre, a
l’escola Joan Maragall,
concretament al Carrer de
les Escoles.

La sala Joan Maragall: un nou equipament per la ciutat

Manca d’espai a l’escola Joan Maragall i també d’altres entitats (per
exemple, els esplais i caus)

Al Joan Maragall hi ha un espai abandonat des de fa quatre anys: la casa del conserge que hi havia abans a l’escola. Aquest espai està tancat i l’escola fa temps
que demana convertir-lo en una sala polivalent ja que hi falten espais. El projecte consistiria en rehabilitar aquest espai, que seria no només per l’escola sinó per
tota la ciutat. En efecte, hi ha moltes entitats que els falta lloc per reunir-se o dur a terme les seves activitats: per exemple, els esplais i els caus. L’escola només
utilitzaria aquesta sala en horari lectiu. Als vespres i caps de setmana la sala Joan Maragall es pot fer servir per tots els col·lectius que ho necessitin. Això seria
possible ja que hi ha un accés directe pel carrer de les Escoles, és a dir, no cal entrar dins l’escola per accedir a la sala. Com que no hem pogut accedir a l’interior
de la casa no sabem exactament el pressupost que caldria per fer-ho. Hem posat més de 50.000 euros però és una xifra orientativa, dependrà de l’estat a l’interior.
Quan hi puguem accedir (les claus les té l’ajuntament), podrem fer un projecte més detallat. En resum, la ciutat guanyaria un nou equipament al centre, i tothom
en sortiria beneficiat.

Infants, joves, adults, gent gran. Com a mínim,
450 alumnes de l’escola Joan Maragall i altres
entitats de Sant Cugat que necessiten espais per
reunir-se i dur a terme les seves activitats
(esplais, associacions, etc.).

La ubicació que proposem
és el antic circuit de BMX al
costat de les instal·lacions
d'esports de Can Llobet a La
Floresta. Només proposem
ubicació per les avantatges
orogràfiques esmentades.

Equipaments d'esports emergents pel municipi

Ampliar l'oferta d\'equipaments públics per la pràctica dels esports
emergents. La localització es determina degut a les avantatges
orogràfiques que presenta La Floresta en aquest aspecte.

El que pretén aquest projecte és habilitar un circuit d’iniciació al btt aprofitant els corriols de la zona boscosa del terreny i construir un skate park d’una mida
raonable on la confluència de practicants, disciplines, diferencia d’edat i nivells no sigui un handicap. Les propostes enfocades a la necessitat d’oferir un espai per
a famílies i joves on desenvolupar la pràctica de l’esport a l’aire lliure i responent a la demanda del col•lectiu social d’entre 12 i 25 anys que es troba sense espais
públics adequats on invertir les estones lliures d’una forma cívica i saludable. Val a dir que és un antic circuit de BMX totalment en desús on i desenvoquen
aquests esmentats corriols, per tant considerem que és un espai perfecte per habilitar aquests equipaments. A més es troba al costat de la zona esportiva de Can
Llobet i el nostre projecte aniria totalment amb connivència amb el projecte urbanístic d\'un camí escolar segur per als nens de l\'escola de la Floresta.

Tots els practicants d\'esports d\'aquest tipus,
com qualsevol persona que vulgui gaudir en
família d\'un espai a la natura basat en l\'esport i
el lleure.

Al districte del centre, a
l’escola Joan Maragall,
concretament al Carrer de
les Escoles.

La sala Joan Maragall: un nou equipament per la ciutat

Manca d’espai a l’escola Joan Maragall i també d’altres entitats (per
exemple, els esplais i caus)

Al Joan Maragall hi ha un espai abandonat des de fa quatre anys: la casa del conserge que hi havia abans a l’escola. Aquest espai està tancat i l’escola fa temps
que demana convertir-lo en una sala polivalent ja que hi falten espais. El projecte consistiria en rehabilitar aquest espai, que seria no només per l’escola sinó per
tota la ciutat. En efecte, hi ha moltes entitats que els falta lloc per reunir-se o dur a terme les seves activitats: per exemple, els esplais i els caus. L’escola només
utilitzaria aquesta sala en horari lectiu. Als vespres i caps de setmana la sala Joan Maragall es pot fer servir per tots els col·lectius que ho necessitin. Això seria
possible ja que hi ha un accés directe pel carrer de les Escoles, és a dir, no cal entrar dins l’escola per accedir a la sala. Com que no hem pogut accedir a l’interior
de la casa no sabem exactament el pressupost que caldria per fer-ho. Hem posat més de 50.000 euros però és una xifra orientativa, dependrà de l’estat a l’interior.
Quan hi puguem accedir (les claus les té l’ajuntament), podrem fer un projecte més detallat. En resum, la ciutat guanyaria un nou equipament al centre, i tothom
en sortiria beneficiat.

Infants, joves, adults, gent gran. Com a mínim,
450 alumnes de l’escola Joan Maragall i altres
entitats de Sant Cugat que necessiten espais per
reunir-se i dur a terme les seves activitats
(esplais, associacions, etc.).

L\'ambit d\'aquesta mesura
es tot el municipi.

Renovacio de la flota de vehicles municipals per vehicles
100% electrics.

Per una banda la necessitat de renovar la flota de vehicles municipals, i
per l\'altre reduir la contaminacio, el soroll i el cost de manteniment.

Substituir tota la flota de vehicles municipals per vehicles de motoritzacio 100% electrica. Combinat amb mes punts de carrega per cotxes electrics al carrer i a les Tota la ciutadania degut a la millora de l\'aire a la
parades de taxi. Acompanyat de incentius als treballadors municipals que vagin amb bicicleta a treballar en funcio dels kilometres recorreguts, per a afavorir la
ciutat, i a la reduccio de soroll.
mobilitat sostenible dels treballadors municipals. Subvencionar la instal•lacio de punts de carrega a qui es compri un cotxe electrics.

Al districte del centre, a
l’escola Joan Maragall,
concretament al Carrer de
les Escoles.

La sala Joan Maragall: un nou equipament per la ciutat

Manca d’espai a l’escola Joan Maragall i també d’altres entitats (per
exemple, els esplais i caus)

Al Joan Maragall hi ha un espai abandonat des de fa quatre anys: la casa del conserge que hi havia abans a l’escola. Aquest espai està tancat i l’escola fa temps
que demana convertir-lo en una sala polivalent ja que hi falten espais. El projecte consistiria en rehabilitar aquest espai, que seria no només per l’escola sinó per
tota la ciutat. En efecte, hi ha moltes entitats que els falta lloc per reunir-se o dur a terme les seves activitats: per exemple, els esplais i els caus. L’escola només
utilitzaria aquesta sala en horari lectiu. Als vespres i caps de setmana la sala Joan Maragall es pot fer servir per tots els col·lectius que ho necessitin. Això seria
possible ja que hi ha un accés directe pel carrer de les Escoles, és a dir, no cal entrar dins l’escola per accedir a la sala. Com que no hem pogut accedir a l’interior
de la casa no sabem exactament el pressupost que caldria per fer-ho. Hem posat més de 50.000 euros però és una xifra orientativa, dependrà de l’estat a l’interior.
Quan hi puguem accedir (les claus les té l’ajuntament), podrem fer un projecte més detallat. En resum, la ciutat guanyaria un nou equipament al centre, i tothom
en sortiria beneficiat.

Infants, joves, adults, gent gran. Com a mínim,
450 alumnes de l’escola Joan Maragall i altres
entitats de Sant Cugat que necessiten espais per
reunir-se i dur a terme les seves activitats
(esplais, associacions, etc.).

En els districtes que estiguin
afectats, començant pel
centre, que està força afectat
(possiblement la majoria de
districtes)

La gestió de les cotorres a la ciutat de Sant Cugat

Preservar la fauna autòctona. Des de l'arribada progressiva de les
cotorres, la presència de les aus autòctones (rossinyols, merles, etc) i
els seus agradables cants han minvat en gran mesura. Hi han alguns
indicis de que, enguany, l\'expansió de les cotorres ha minvat, i potser
en alguns llocs van sent substituïdes per coloms, etc. Com que la
situació és doncs incerta i no sabem on es duu, cal estudiar l\'evolució
de les cotorres i, si calgués idear i aplicar les mesures que es
consideressin més adients

En primer lloc, cal estudiar l\'expansió de les cotorres, en les diferents zones de Sant Cugat, fins al moment actual, per a intentar predir-ne l\'evolució i especificar
els seus efectes sobre les aus i arbres de la ciutat. En segon lloc, segons el resultat d\'aquest estudi, identificar i actuar sobre els factors que afavorissin la
preservació de la fauna autòctona. A tall d\'exemple (cas que calgués actuar per reduir el domini de les cotorres): poda periòdica sobre els arbres que més sovint
utilitzen, retirada de nius, introducció de depredadors (falcons)\" (es pot consultar a internet \"La gestió de les cotorres a la ciutat de Barcelona\")

Tota la ciutadania

Coll Favà, Rambla de Celler,
Rambla Ribatellada,

Millora enllumenat pas de vianants

Seguretat viària

Millora del dispositiu d\'enllumenat als pas de vianants perquè la poca il·luminació actual dificulta molt que des del vehicle es vegin els vianants i pots causar
accidents i/o atropellaments.

Tot el veïnat i visitants

Zona Macdonalds (rotonda
cap a la carrereta de
Cerdanyola), per exemple.

Millora de les marquesines de les parades dels busos urbans
i interurbans.

Millora de la qualitat del servei i benestar dels usuaris.

Millora de les marquesines de les parades dels busos urbans i interurbans i instal.lació de zones cobertes del sol, pluja, vent...etc en aquelles parades de bus urbà
i/o interurbà on manquen aquests elements.

Tots els usuaris del transport públic.

Des de Can Magí fins la
plaça d'Octavià.

Nou traçat de carril bici des de Can Magí fins la plaça
d'Octavià.

Millora de la mobilitat i connexió entre can Magí i el centre. Millora
qualitat aire. Seguretat de ciclistes i vianants.

Nou traçat de carril bici des de Can Magí fins la plaça d'Octavià, que sigui segur per a vianants i ciclistes i traçat còmode, de manera que tots els col.lectius de
diferent edat el puguin utilitzar (evitar costes, per exemple, en la mesura de les condicions orogràfiques ho permetin).

Usuaris del carril bici i vianants.

No se, can busquets?

Hort Urba a la Floresta

Donar ocupacio a gent aturada i oferir-los la possibilitat de produir part
de la seva alimentacio

Movilitzar gent aturada per fer un hort per al propi consum

Aturats

A la Floresta

Espai d\'esbarjo i socialització per a gossos a la Floresta

Cal un espai d\'esbarjo i socialització per a gossos a la Floresta

Un espai d\'esbarjo i socialització per a gossos com la que hi ha tocant a la zona esportiva J. Tubau.

Tothom: gossos, amos i resta de veïns

Can Magí, jardins llar d\'avis
de la Parròquia, jardins del
monestir, CAP Mina, Coll
Favà (zona dels Mossos
d\'Esquadra), Parc central.

Instal.lació de nius i/o refugis per ratpenats.

Salut pública: disminució dels mosquits a la zona urbana (els ratpenats
s\'alimenten de mosquits i altres insectes nocius per la salut humana).
Benefici del medi ambient de la ciutat per estalvi amb productes
insecticides.

Instal.lació de nius i/o refugis per ratpenats en aquelles zones del municipis on la seva presència és significativa. Per exemple, jardins de la llar d\'avis de Sant
Cugat, Parc Central, parc de Can Magí, Zona arbustiva al darrere del CAP Mina

Tota la ciutadania, especialment infants i gent
gran.

A tot arreu

Carrils bici arreu

La de poder fer servir amb seguretat un mitjà de transport que perjudica Carrils bici a tot arreu, a tots els barris, entre tots els barris i sobretot a totes les carreteres
molt poc el medi ambient

Tothom

Al districte del centre, a
l’escola Joan Maragall,
concretament al Carrer de
les Escoles.

La sala Joan Maragall: un nou equipament per la ciutat

Manca d’espai a l’escola Joan Maragall i també d’altres entitats (per
exemple, els esplais i caus)

Al Joan Maragall hi ha un espai abandonat des de fa quatre anys: la casa del conserge que hi havia abans a l’escola. Aquest espai està tancat i l’escola fa temps
que demana convertir-lo en una sala polivalent ja que hi falten espais. El projecte consistiria en rehabilitar aquest espai, que seria no només per l’escola sinó per
tota la ciutat. En efecte, hi ha moltes entitats que els falta lloc per reunir-se o dur a terme les seves activitats: per exemple, els esplais i els caus. L’escola només
utilitzaria aquesta sala en horari lectiu. Als vespres i caps de setmana la sala Joan Maragall es pot fer servir per tots els col·lectius que ho necessitin. Això seria
possible ja que hi ha un accés directe pel carrer de les Escoles, és a dir, no cal entrar dins l’escola per accedir a la sala. Com que no hem pogut accedir a l’interior
de la casa no sabem exactament el pressupost que caldria per fer-ho. Hem posat més de 50.000 euros però és una xifra orientativa, dependrà de l’estat a l’interior.
Quan hi puguem accedir (les claus les té l’ajuntament), podrem fer un projecte més detallat. En resum, la ciutat guanyaria un nou equipament al centre, i tothom
en sortiria beneficiat.

Infants, joves, adults, gent gran. Com a mínim,
450 alumnes de l’escola Joan Maragall i altres
entitats de Sant Cugat que necessiten espais per
reunir-se i dur a terme les seves activitats
(esplais, associacions, etc.).

Al costat de totes les
estacions del municipi

Aparcaments gratuïts dissuasòris al costat de les estacions
de tren

La de reduir la contaminació del trànsit de vehicles amb motor tèrmic

Aparcaments al costat de les estacions de ferrocarril

Tothom

Can Magí Coll Favà

Pasarela elevada sobre la riera que divide Can Magí y Coll
Favà

Facilitar la comunicación entre Can Magí y el centro

Se trataría de construir un puente pasarela elevada sobre la riera, desde la calle Adrià Gual (entre los números 6 y 8 ) hasta el semáforo de Ronda Nord. Debería
contar con iluminación suficiente y la posibilidad de tránsito en bicicleta. Se evitaría así el paso poco seguro por la gasolinera y animaría a la gente del barrio de
Can Magí a caminar hasta el centro en vez de optar por vehículo particular.

Barrio de Can Magí Barrio Coll Favà

Carrer Major, carrer Santiago
Russinyol, carrer de Santa
Maria, carrer de Valldoreix.

Ruta de l'oereneta cua blanca a Sant Cugat. Identificació de
nius d'oreneta cuablanca (protegits perla normativa) amb una
placa instal·lada en la via pública davant les principals
façanes.

Vetllar pel compliment de la normativa sobre protecció de nius
d\'oreneta. Conscienciació de la presència de l\'orerenta a Sant Cugat.
Salut pública: reduir la presència de mosquits, particularment el
mosquit tigre.

Ruta de l\'oereneta cua blanca a Sant Cugat. D\'acord amb la normativa vigent, els nius d\'oreneta tenen la condició de protegits (no es poden destruir, ni
Tota la ciutadania i/o visitants-turistes.
malmetre, ni modificar, etc). Sant Cugat compta amb molts edificis antics on hi ha nius d\'oreneta cua blanca ocupats de de la primavera fins finals d\'estiu,
moment en què aquests ocells inicien llur emigració cap a l\'Àfrica, esdevenint Sant Cugat un centre de referència del Vallès on encara perviuen aquests nius (en
altres municipis de les rodalies s\'han destruït). Es tractaria d\'instal.lar fites o plaques identificatives de l\'espècie (amb algun gravat i/o il·lustració) a la via pública,
davant dels principals edificis del centre. A més, aquesta espècie és insectivor tenint com a component principal de la seva dieta el mosquit, de manera que es
redueix la presència i, per tant, les picadures d\'aquest sant Cugat.

No n´hi ha

Autobús A6 de la rambla del celler a la Plaça Lesseps de
Barcelona. Augmentar la freqüència durant el dia, només n\'hi
ha 3. Què funcioni el cap de setmana. Què pugui aturar-se
dins de Barcelona.

Augmentar la mobilitat i què no depengui majoritàriament dels FGC

És una línia molt ràpida, amb poc tràfic i eficient, totalment desaprofitada. Fer publicitat de la línia per tal de donar-la a conèixer. Que l\'últim bus de Sant Cugat no Tothom
surti a les 16h, sinó a les 20h. Que l\'últim bus de Bcn no surti a les 12h (ridícul), sinó a les 20h. Què funcioni els caps de setmana, per poder anar en transport
public al Tibidabo o a passejar per diferents punts del parc de Collserola. Els horaris actuals són poc útils i això no facilita l\'ús i aprofitament de la línia. Què no
pugui parar dins de barcelona, com per exemple, per tal de fer transbordament amb la línia de metro de Penitents, li treu utilitat.

Per tot arreu

Plantar arbres als parcs infantils i afegir estructures per nens
de 0-3

Aprofitar els parcs infantils a l\'estiu a les hores de sol. Tenir estructures
que facilitin el gateig i la psicomotricitat per menors de 3 anys.

Plantar arbres als parcs infantils. Es fa missió impossible trbar parcs amb ombra als mesos de més calor i més intensitat de rajos UVA. Posar estructures que
facin que els nens menors de 3 anys puguin fruïr dels parcs infantils. És un sector de la població totalment descuidat.

Per exemple, parc de Coll
Favà (zona mossos
d\'Esquadra, jardins-bosquet
escola Pins del Vallès), Turó
de can Mates, riera de Can
Magí.

Instal.lació de nius per a xots a Sant Cugat.

Millora de la biodiversitat al municipi de Sant Cugat.

Instal.lació de nius per a xots a Sant Cugat en aquelles zones on la seva presència 'històrica' s'ha vist afectada per la presència urbana, fragmentació del territoris i Tota la ciutadania.
canvis d\'usos.

tots els districtes

Crear alguna o algunes sales de jocs i estructures, on els
menors de 3 anys puguin desenvolupar la psicomotricitat

Els petits menors de 3 anys estan totalment oblidats a Sant Cugat. Fins Crear alguna o algunes sales de jocs i estructures, on els menors de 3 anys puguin desenvolupar la psicomotricitat. En la actualitat no n\'hi ha CAP espai ni taller
i tot a les Planes es pot trobar un espai d\'aquest tipus.
que depengui de l\'ajuntament, obert a la població.

Menors d\'edat i les seves mares i pares

Menors de 3 anys i les seves mares i pares

Bassa al costat de Sant
Cugat Centre Comercial.

Millora de la bassa al costat del centre comercial Sant Cugat.

Salut pública. Millora de la biodiversitat.

Millora de la bassa al costat del centre comercial Sant Cugat.Protecció de la fauna present, sanejament dels seus marges.

Tota la ciutadania.

a tot arreu

Replantar els arbres que es tallen i afegir-ne en zones on no
nhi ha.

Augmentar els espais d\'ombra a l\'estiu, quan es passeja pel carrer i
millorar la qualitat de l\'aire

A Sant Cugat la majoria de cops NO es replanten els arbres que es tallen, la zona de la rambla del celler n\'està ple d\'aquestes zones. Hi ha zones, com davant el Tothom
poliesportiu de la rambla del celler o a la plaça del rei, on a l\'estiu no trobes ni una sola ombra. Més arbres fan la ciutat més agradable, i milloren la qualitat de
l\'aire.

Barrio de Can Magí Barrio de
Coll Fava

Acera que comunique la calle Joan Amades con la rotonda
Coll Favà (Renfe)

Necesidad de comunicar a pie y en bicicleta los barrios de Can Magí y
Favà . Acceso seguro al tren.

Desde el final de la calle Joan Amades hasta la rotonda de Coll Favà no hay más de 200 que no se pueden salvar a pie por falta de acera. Se trataría de construir
una acera, bien por el lado izquierdo de la Ronda habilitando un paso de cebra y semáforo después de la rotonda de Joan Amades (gasolinera BP) o bien por la
derecha que hay espacio suficiente y entonces el paso con semáforo se situaría en la rotonda de Coll Favà.

Centre de sant Cugat on
actualment hi ha en
funcionament la zona blava
per a vehicles motoritzats-

Modificació tarifària de la zona blava i creació d\'abonament
per a residents al municipi.

Abaratir l\'aparcament al centre de municipi per a les persones residents Modificació tarifària de la zona blava i creació d\'abonament per a residents al municipi per tal d\'abaratir l\'aparcament al centre de municipi per a les persones
a Sant Cugat.
residents a Sant Cugat.

Els residents al municipi. El comerç i serveis (de
restauració, oci, etc.) locals.

Centre de Sant Cugat.

Obertura d\'un casal o espai públic municipal per al col.lectiu
de persones majors de +/- 60 anys, no vinculat a cap
residència per a la tercera edat.

Benestar i qualitat de vida de la població més gran de sant Cugat.

Obertura d\'un casal o espai públic municipal per al col.lectiu de persones majors de +/- 60 anys, no vinculat a cap residència per a la tercera edat. Es tracta d\'un
col.lectiu cada dia més present al municipi, de gent amb interessos culturals, espai de relació i vivència d\'aquest etapa de la vida no com un temps \'mort\' o
vinculat a residències per a la tercera edat.

Tota la ciutadania i especialment les persones
majors de 60 anys.

a tot arreu, jo visc a la
rambla del celler que és on
he vist que succeix, zona
auditori...

pas de vianants visibles

Si ets conductor no veus als peatons, especialment a la nit. Si ets
vianant has d\'anar amb molta cura per no ser atropellada.

Posaria llums que alertessin de que hi ha un pas de vianant o faroles no molt altes que il.luminin el pas de vianant. Les faroles, a vegades no il.luminen perquè hi
ha branques d\'arbres que tapen la llum. Es un problema de seguretat que valdria la pena invertir.

tothom

Parc del costat del Lidl o del
nou edifici de Echevarne a
Volpelleres

Canasta i porteries a volpelleres

Parc amb camp de futbol/basquet a la zona del Lidl de Volpelleres. No
tenim parcs per nens una mica grans a aquesta part de barri. També
aniria bé una taula de tenis taula.

Fa vuit anys que vam arribar al barri de Volpelleres amb un nen de 3 anys, i porto des d'aleshores demanant un parc a la zona de la Via Augusta. El meu fill ja té
Nens de 8 o + anys
11 anys i ara han fet parcs per nens petits a la zona, però per nens una mica grans no hi ha res a prop. Ell vol un parc com els que han fet al costat del Cap o del
Mercadona, amb camp de futbol/basquet, on puguin jugar nens de la seva edat. També li agrada jugar el tenis taula i només tenim una taula al barri, i no está molt
a prop.

Centre Social i Sanitari de la
Floresta

Espai Jove

Oferir un espai per joves a la floresta.

La proposta d\'Espai Jove de la Floresta que aqui portem no és nova, sinó més bé és la recuperació d\'un espai que teníem al barri i que donava sortides d\'un oci Joves d\'entre 12 i 30 anys que visquin a la
constructiu a unes edats complicades com són els adolescents i joves. La Floresta és un barri perifèric, i ara més que mai es veu la necessitat de vehicular tot
floresta
aquest jovent que queda fora del centre de ciutat a alternatives on s\'els vinculi al veïnat, a pensar i a fer activitats que els estimulin i motivin. L\'espai Jove hauria
de comptar amb dues sales separades. Per una banda tindríem la canalla de 12 a 16 anys amb les activitats més pròpies dels seus interessos. Per una altra
banda seria el l\'espai per joves de 17+ anys, aquest seria un espai separat doncs els horaris i activitats tindrien un altre caire que els més adolescents, també
serien els que gestionarien l\'Espai Jove sempre en coordinació amb el primer espai. En definitiva, creiem que la millor manera d\'assolir aquest objectiu seria amb
la reforma dels baixos exteriors del Centre Social Sanitari de la Floresta, aquesta reforma comptaria amb el tancament de l\'espai amb parets, adequar uns banys
(fàcil perquè just al pis de dalt ja hi han uns) i aconseguir dos espais separats amb aquest tancament. L\'accés no seria un problema perquè ja hi compta amb un.
Els diferents elements pròxims com el parc i l\'estació només fan que posar millor la proposta. Per una altra banda valorem molt positivament que l\'espai estigui
pròxim al casal de la gent gran, un espai que entrarà en una simbiosi social amb el que proposem. Els costos del projecte són la reforma de l\'espai. Afegir que
aquest projecte pretén treballar en la seva pròpia autonomia, volent ser els mateixos joves que hi participen els que s\'encarreguin del seu manteniment, neteja i
gestió.

A tot el municipi de Sant
Cugat (cens) i segons
ubicació de les poblacions
de gats

Cens i esterilització de la totalitat de la població de gats de
carrer del municipi de Sant Cugat del Vallès

Aturar la cria descontrolada de gats urbans mitjançant el programa CER Primerament elaborar una metodologia i aplicar-la per generar un cens detallat de les poblacions de gats existents al municipi per part de la plataforma PAS (a
(captura, esterilització i retorn) de la totalitat dels gats als carrer del
considerar voluntaris o altres agents). L’objectiu és localitzar-les mitjançant treball de camp i situar geogràficament la seva posició respecte al municipi.
municipi de Sant Cugat del Vallès
Posteriorment, valorar les condicions d’aquestes poblacions i de l’equipament que disposen (entorn adequat, aixopluc, accés, étc.). Equipar-les adequadament
segons les necessitats detectades i mitjançant uns criteris objectius que fan referència principalment a les necessitats dels gats i les persones que se’n cuiden.
Finalment elaborar un pla o conjunt de directrius de manteniment de les poblacions a mode de seguiment qualitatiu i quantitatiu. Posterior al procés del cens i en
paral·lel a la adequació de l’entorn de les poblacions, es durà a terme el pla d’esterilització (a desenvolupar ritme, terminis, agents implicats) per a la total
esterilització dels gats de carrer per facilitar el control de la població. Tant la metodologia com la seva aplicació és un procés obert a suggeriments i canviant
segons les necessitats i les circumstàncies. En tot moment es vetllarà perquè les poblacions de gats estiguis protegides, en condicions òptimes i sota un control
de població estricte.

Barrio de Can Magí

Tots els ciutadans i animals de companyia (gats)
del municipi

Aconseguir que els animals abandonats de Sant Cugat del Vallès es
Primerament, configuració del programa de necessitats adequat per a un centre d’acollida/ refugi. El programa detallat (a desenvolupar per PAS, amb l’ajuda
quedin al municipi i que totes les gestions i cures es puguin dur a terme d’agents experts de diferents disciplines relacionades: biòlegs, etòlegs, tècnics competents, étc.)
en un centre adequat per aquesta funció.

Centre d’acollida / refugi pels animals de companyia del
Cugat del Vallès

Sant
Can Monmany Can Graells Canmunicipi
Calopa Lesde
Planes

Tots els ciutadans i animals de companyia (gats)
del municipi

Reduir l\'impacte sobre els amortidors dels veïns que circulen per la zona Les actuals bandes per reduir la velocitat dels vehicles a la Av Volpalleres tenen més de 20 anys i el sistema malmet els amortidors dels vehicles. Quan es van
instal.lar hi havia molt poc trànsit doncs l\'avinguda acabava a l\'escola Pins del Valles. En

Av Volpalleres

Actualització de les bandes per reduir la velocitat dels
vehicles a Av Volpalleres

Veïns que circulen per la zona
Que sigui un lloc segur i net per anar amb nens de dia i quan es fa fosc. Il.luminar el parc que hi ha entre Avinguda de Can Volpelleres, carrer de Ventura Gassol i Carrer de Sant Juli. Els que vivim per allà, hem de donar tota la volta,
perquè no està gens Il.luminat. També ens agradarïa que és controlessin tots els que van a

Els veïns de la zona propera i els que passen per
allà camí als seus barris

Il.luminació
control
dedegossos
Parc entre carrer vollpelleres, carrer
de Ventura iGassol
i carrer
Sant Juli lliures

Parc de can Vernet

Poder creuar el parc quan ja s\'ha fet fosc (especialment a l\'hivern)

L'enllumenat del Parc de Can Vernet és deficient i concentrat a certs punts. Seria necessari posar enllumenat en totes les zones del parc, especialment per
aquells camins que creuen el parc. Moltes gracies

1- Educar los niños (y también los padres) en el ámbito del consumo
sano y responsable yendo mas allá de la dicha “dieta equilibrada” y
finalmente, apoyar al desarrollo de una generación educada, moderna
que cuida a su salud y al medioambiente. 2- Respond

Cambiar las empresas convencionales de catering por otras cuyas con inquietudes van más allá de la dieta equilibrada: garantizan la máxima calidad en la mesa a
la vez que se prima la producción local. Existen ya muchos ejemplos positivos de comedores ecol

Netejar la brutícia d\'excrements de gos, i fer complir normativa en
quant a gossos lligats

1. M'agradaria resoldre el problema de les caques de gos al Parc Central. Hi vivim al costat i molts dies algun membre de la meva família arriba a casa havent
trepitjat algun excrement...la veritat n\'hi ha per tot arreu. 2. Relacionat amb això i com a ca

Manca de serveis Publics a la ciutats

Sant Cugat és una ciutat que ha crescut molt i és una ciutat de referència per altres punts del nostre país. Jo proposo que hi hagi més lavabos públics en les
parcs i altres punts de la ciutat habilitats per persones disminuïdes, canviadors pels bebés...

Proveir Arbres o protecció visual i acústica via del tren entre Mira-sol i
hospital general

Arbres o protecció visual i acústica via del tren entre Mira-sol i hospital general. Uns simples arbres o un mur seria suficient per fer de Mira-sol un barri millor Mo
tindria cap costde manteniment

Necessitat d,ordenar el tràfic de vianants i vehicles amb un mínim de
seguretat.

Ordenació de l,eix Plaça del Pont del Diari a l,Arrabassad a La Floresta Punts a acometre: * plà de mobilitat i ordenació de direccions i sentits * construcció
d,aceres * senyalització * enllumenat * sanejament de les vies: al mig dels carrers postes de l

Seguretat per nado a i gent gran

Vivim al carrer Bergara 62 -Voreres : son estretes, pero el problema es que encara hi ha els poste de fusta de la telefònica!.Aixo obliga als pares i mares a baixar
amb els carretons a la calçada i encara mes difícil ho tenen els avis d\'una residència pr

Donar cobertura a les necessitats dels artístes locals en les diferents
fases del procés decreació, promoció i difusió a banda de la producció.

La Fàbrica de Creació de Sant Cugat del Vallès Serà un centre de producció artistica multidisciplinar enfocat a les arts visuals,autogestionat amb vocació pública.
Vol donar cobertura a les necessitats dels artístes en les diferents fases del seu procés d

Millora de l'enllumenat al parc de can Vernet

Veïns de Coll Favà i rodalies

500+ niños matriculados en escoles bressol que
comen cada día en las 8 escoles del municipio.
También los padres que se sentirán parte de un
proyecto moderno con una dimensión de salud
publica, medioambiental, y que es favorable a la
económica local. Los

Comedores escolares ecológicos. Sant Cugat, cuidad amiga
de la infancia, promueve alimentos sin hormonas, ni
pesticidas o aditivos en sus comedores escolares.
Las 8 Escoles bressol del municipio.

Parc Central

PIPI CAN + GOSSOS LLIGATS + TANCAT PER GOSSOS AL
PARC CENTRAL

Nens, nenes, veïns del Parc Central, i tota la
població de Sant Cugat

Publics
Monestir, parc central, parc de Serveis
la pollancreda,
parcs i jardins

Arbres o protecció visual i acústica via del tren entre Mira-sol
hospital
general.
Via entre Mira-sol i hgc. Tambéi altres
localitzacións
a Sant Cugat

La floresta

Barri de Creu Roja

Veïns de Mira-sol

Eix viari a La Floresta, des de la Plaça del Pont del diari fins a
la carretera del,Arrabassada.

Vianants, no hi ha aceres, vehicles, la circulació
és arriscada, i veïns, l,aspecte és desolador.

Mobilitat a L'Eixample

Gent gran i nen

Directament els artístes però de retruc a tota la
comunitat sensible a les diferentes disciplines
artístiques.

La Fàbrica
Creació
de Sant Cugat
Cases o edificis de titularitat pública,
en desúsde
i/o destinats
a equipament
cultural
Falta d'espais pel Jovent de Sant Cugat.

ESPAI
Al centre, els joves també volem
formar POLIVALENT
part del teixit associatiu i volem fer poble.

Demanem un espai per al jovent, un lloc capaç d\'acollir tots els interessos, necessitats i demandes dels joves que formen part, també, del nostre poble. Un espai
de creació musical, amb bucs d\'assaig i sala de concerts, on fer del nostre poble un pioner

Tot el jovent de Sant Cugat que necessita un
espai de reunió per tal de formar-se i establir un
futur digne.

Falta d'un espai musical per tot el poble de Sant Cugat.

Demanem un espai musical al poble. Un espai on els diferents grups i agrupacions musicals del nostre poble tinguin cabuda. L\'espai hauria de comptar amb les
següents característiques: bucs d\'assaig amplis i condicionats, una o vàries sales de concerts i

Falta d'un espai social, cultural i d\'oci pel jovent.

Demanem un espai en condicions per les diverses activitats socials, culturals i d\'oci. Els joves també formem part del poble, i per això reclamem un espai públic
col·lectiu d\'intercanvi d\'idees. Aquest hauria de contenir una sala d\'estudi, diverses es

Falta de sales polivalents i magatzems per el poble de Sant Cugat.

Demanem un espai de sales polivalents i emmagatzematge. Les entitats del nostre poble, constantment, es veuen faltes d\'espais adequats i ben condicionats per
a les seves múltiples activitats, per la qual cosa tenir a l\'abast un seguit de sales polivalen

Tot el poble de Sant Cugat i els grups emergents
que es volen fer un lloc en el panorama musical.

Espai
Al centre, els joves també volem
formarmusical.
part del teixit associatiu i volem fer poble.

A tot el jovent de Sant Cugat que vulgui
desenvolupar les seves idees.

Espai
cultural
i d'oci.
Al centre, els joves també volem
formarsocial,
part del teixit
associatiu
i volem fer poble.

En general tot el poble, però sobretot aquelles
entitats i associacions que necessiten espais com
aquests.

ESPAI
SALES
POLIVALENTS
I MAGATZEMS
Al centre, els joves també volem
formar DE
part del
teixit associatiu
i volem fer poble.

Renovacio
Parc infantil plaça del Jocs florals

"Bolera"
Sant Cugat. Estaria bé pel centre.

Plaça de la Creu, Coll Favà

Adequar el parc per a la utilització dels nens

Renovacio parc infantil plaça del Jocs florals i treure la sorra fina i neteja de la plaça.

Aquest projecte vol resoldre la necessitat d\'haver de canviar de ciutat
per part de molts joves per anar a una \"bolera\" i fins i tot donar feina a
gent jove.

Aquest projecte té com a finalitat la construcció d\'una \"bolera\" a Sant Cugat per així poder proporcionar aquest servei d\'entreteniment a tots santcugatencs i
santcugatenques; que sinó hem d\'anar fins a Terrassa o Barcelona, que a vegades no és fàcil

parc infantil plaça del Jocs florals

infants i poblacio en general del barri centre oest.

Gent de totes les edats que vulgui disfrutar d\'una
estona de gaudi. Gent jove amb els llocsde treball
que proporcionarà.

a Sant Cugat
Replantació d\'arbres al carrer Bonaventura Aribau, i arbustos en la
plaça de la Creu -Millora de les cistelles en la plaça de la Creu

En el meu carrer, Francesc Macià, últimament hem vist diferents problemes que s\'hauriende resoldre. Primer, en els últims anys s\'han caigut diversos arbres en
el Carreu Bonaventura Aribau, i s\'haurien de replantar. En segon lloc, en la plaça de la creu

Mantenir nets els carrers de la vila

Es tracta de posar petits contenidors, de màxim 20x20 cm, amb bosses de plàstic a dins, biodegradables, per que els amos dels gossos les puguin utilitzar per
recollirs els excremets de les seves mascotes, an general gossos. Gràcies.

Facilitar l\'accés a les persones caminant o amb bicicleta. A dia d\'avui
no hi ha ni pas devianants a l\'hipòdrom de connexió amb l\'autopista i
les persones han de creuar amb un gran risc, doncs no hi ha cap
senyalització. Es una macança que queda pales

La connexió entre els barris i aquesta gran zona comercial i de serveis, amb entitats esportives (DIR, Junior), ensenyament (Leonoardo da Vinci), sanitat (Salus
XXI) jardinería, i tot el lleure que ofereix el Centre Comercial, cinemes e inclús l\'oci noct

Replantació d'arbres i millora de les cistelles en coll favà

En tot el municipi però sobretotBOSSES
a prop dels PER
parcs

Veïns i veïnes de coll favà

RECOLLIDA D\'EXCREMENTS DE GOSSOS.

Tothom

Carretera de Sant Cugat a Rubí. Fer una avinguda fins arribar
al Centre Comercial. Connectar Sant Cugat amb Rubí amb una
via amb voreres amples i carril bici, com ho ha fet Cerdanyola
fins arribar al llindar amb Sant Cugat o Rubí fins arribar al
llindar
d a: La Guinardera, Can Fontanals, Sant Mamet, Volpelleres, Can Mates, Parc Central, Sant Domènec.
Carretera de Sant Cugat a Rubí.
Afectaria

Poder arribar en bicicleta a la universitat cada dia sense haver de ser
una molèstia ni per als vianants ni per als vehicles.

Carril
pel
centre
de Sant
Cugat
Pel centre de Sant Cugat sobretot.
Ja hibici
ha un
carril
bici exitent,
pero queda
tallat entre barris com Coll Favà i l\'estació de FGC de Sant Cugat.
Pintura fanals blancs i enrejolat

PARC DE LA POLLANCREDAParc

Especialment els treballadors de la zona i els
habitants de Sant Cugat en general si es fa servir
com una Avinguda de connexió a aquests serveis
i a per fer esport.
Cada dia faig el mateix recorregut desde casa meva (a Coll Favà) fins a la Universitat (ETSAV), i tot i ser un recorregut no massa llarg em trobo diariàment amb
els mateixos problemes: vianants que em fan fora de la vorera i vehicles que em toquen el clax

Tots aquells que utilitzem la bicicleta com a mitjà
de transport diari.
Voldria participar en la Campanya que es clou el dia 15 de maig per fer propostes per a ésser \"posades en marxa\" amb uns diners que se´ns anuncien.
PROPOSEM, ELS VEÏNSDE TORREBLANCA QUE ES PINTIN ELS FANALS BLANCS DEL PARC DE LA POLLANCREDA (FA ANYS QUE

VEïNS DE TORREBLANCA / PARC
POLLANCREDA

Pollancreda
1er fer un estudi d\'on es poden posar plaques i es pot rehabilitar amb eficiència energètica al municipi: -a edificis de l\'ajuntament. -altres edificis. Trobar la
manera de que l\'estalvi energètic afavoreixi a tota la ciutadania i no només on es posin

Plaques solars per escalfar l\'aigua i per a electricitat, a més
de la rehabilitació del habitatge per estalvi energètic; i
contractació d\'energia a empreses ètic-sustentables. (Com
somAmb
energia).
A tots els districtes on sigui posible.
medidors de Kw/h

Afavoreix a totes, reduint gast de electricitat a tota
la ciutadania, sobretot d\'electricitat que prové
d\'empreses no ètiques. I així aportant més
capacitat adquisitiva a cada llar.

General

Totes les fonts del Municipi.

1) PRESENTAR.NOS COM CIUTAT QUE LLUITA CONTRA EL
CANVI CLIMÀTIC . Entre molts dels seus efectes devastadors i
contaminants per la salut , avui surt a la Vanguàrdia que cinc illes del
Pacífic desapareixen a causa de la pujada del nivell del mar. Proposo :

1) PRESENTAR.NOS COM CIUTAT QUE LLUITA CONTRA EL CANVI CLIMÀTIC . Entre molts dels seus efectes devastadors i contaminants per la salut , avui
surt a la Vanguàrdia que cinc illes del Pacífic desapareixen a causa de la pujada del nivell del mar. Proposo :

Quasi totes les fonts, o bé totes les fonts actuals acaben perdent molta
aigua.

Les fonts actuals de Santa & Cole tendeixen a perdre aigua. Sumant gota a gota o xorro a xorro la pèrdua es multiplica molt cada dia i més. A més hi han
moooltes fonts, per exemple a la Rambla del Celler. Estèticament poden tenir el seu què, però no és ga

2) DINAMITZAR ESCOLES O PEDAGOGIA D\'EDUCACIÓ VIUA I
ACTIVA DINS L\'OFERTA PÚBLICA ARA EXISTENT A LA CIUTAT.
D\'aquesta manera podrem canalitzar la demanda creixent i no satisfeta
de bona part de la població.
http://www.elperiodico.com/es/noticias/educac

2) DINAMITZAR ESCOLES O PEDAGOGIA D\'EDUCACIÓ VIUA I ACTIVA DINS L\'OFERTA PÚBLICA ARA EXISTENT A LA CIUTAT. D\'aquesta manera
podrem canalitzar la demanda creixent i no satisfeta de bona part de la població. http://www.elperiodico.com/es/noticias/educac

Ordenació del trànsit i reducció d\'accidents.

A la cruïlla de Manel Farrés amb Mercè Rodoreda, no queda clar quins cotxes tenen prioritat. Això provoca dubte als conductors i indefinició alhora de qui avança
primer. Una mini-rotonda resoldria aquest problema.

Crisi dels refugiats

Bé, seré breu. Estem immersos en una profunda crisi humanitària arreu d'Europa. La meva afirmació és que, nosaltres, els ciutadans, podem ajudar als refugiats
de Síria i encara ho podem fer amb més gran mesura si ens hi acompanyen els governs. Això, però,

1) PRESENTAR.NOS COM CIUTAT QUE LLUITA CONTRA EL
CANVI CLIMÀTIC .

La salut de Sant Cugat i la del planeta.

Canvi i reducció de totes les fonts del municipi per reduir gast
d\'aigua, i foment deconscienciació del us del aigua.

DINAMITZAR
ESCOLES
OESTIGUIN
PEDAGOGIA
ACTIVA
I VIUAPROPOSTA.
ESCOLES MUNICIPALS, PÚBLIQUES
I CONCERTADES
QUE
RECEPTIVES
AQUESTA

Rotonda
Manel Farrés amb Mercè Rodoreda

Tot el municipi.

LES ESCOLES DEL MUNICIPI

Manel Farrés amb Mercè Rodoreda

Veïns Parc Central i Centre

Incluïm els refugiats a Sant Cugat

Refugiats de la guerra de Síria
Aquest espai públic artístic i creatiu resol: 1. Les persones que per
Un espai per a la creació (artística (belles arts), audiovisual, art digital, ), literària, etc), oberta a tothom, com una biblioteca, que tens accés amb un carnet, sense
manca de poder adquisitiu o manca d\'oportunitats d\'espai o
distinció decurrículum ni especialitat artística. Un laboratori creatiu i procés d\'
curriculars, tinguin un espai on desenvolupar les seves obres artístiques
o l\'experiència creativa. El procés d\'accés a l\

Sant(a Cugat
Espai
públic
per a
Centre monestir, zona cinemes,LartLab
centre estació
prop del |Centre
d\'Art
Maristany).

la creació i l\'art

Artístic / creatiu de totes les franges d\'edat.
Cada vegada més persones fan teletreball o són autònomes i necessiten Un espai de coworking públic. Ara mateix hi ha un espai que no és públic, el Vita, que ofereix de vegades un accés més econòmic, no obstant això, és necessari
un espai on treballar. Un espai de coworking públic on poder accedir
transport per al desplaçament, i també hi ha certs requisits que no totes les persones ho comple
resoldria el lloguer que devegades, per qüestions econòmiques, no es
poden permetre, i treballen des de casa o desde

Centre Sant Cugat

Espai de coworking públic

Espai de coworking públic
Manca d’espai a l’escola Joan Maragall i també d’altres entitats (per
exemple, els esplais i caus).

sala
Joanconcretament
Maragall:alun
noudeequipament
Al districte del centre, a l’escolaLa
Joan
Maragall,
Carrer
les Escoles.

Al Joan Maragall hi ha un espai abandonat des de fa quatre anys: la casa del conserge que hi havia abans a l’escola. Aquest espai està tancat i l’escola fa temps
que demana convertir-lo en una sala polivalent ja que hi falten espais. El projecte consistir
Infants, joves, adults, gent gran. Com a mínim,
450 alumnes de l’escola Joan Maragall i altres
entitats de Sant Cugat que necessiten espais per
reunir-se i dur a terme les seves activitats
(esplais, associacions, etc.).

per la ciutat
Més opcions d'oci.

a CAP
3 pistes
Darrera de l'escola de música o2pel

Als carrers , parcs i places

municipals de tenis
Neteja de l'espai públic

Que l'Ajuntament adopti les mesures que consideri convenients per aconseguir que la gent que passeja gossos reculli les caques.

Perill per als nens.

Els nens que van a jugar cauen. Una nena va perdre el coneixement. És perillós.

Espai net de caques de gossos

Treure la roca del parc del pre-natal (El tobogan que hi ha en
Celler / Francesc Maciá.

Ramble
Ramble Celler / Francesc Maciá

Tots

Pares i nens.

No haver d'esperar innecessariament al carrer.

General

Autobús A4: No té l seguiment horari que amb altres busos hi
ha, enviant un codi amb sms

Tots
Risc d'tropellar als nens

Davant l'escola Collserola

Podria pintarse de vermell, posar rampas o alguna cosa virtual per a que als conductors estguin alertes.

Pacificar el trànsit davant l'escola Collserola

Tots
Poner césped en campo de fútbol de Volpalleres, vallarlo, redes de portería. Separar los campos de fútbol y de basket.

Deportes campos de fútbol.

Tots
Hem d'anar a Barcelona o Sabadell.

Per exemple l'Auditori

Teatre infantil

Pares i nens.
Poder estudiar teatre a San Cugat

Escola
Per exemple La Casa de la Cultura.

de Teatre

Joves i futurs actors
La manca d'habitatge asequible que existeix enSant Cugat

Habitatge de proteccio oficial

La poblacio en general
M'agradaria que es fes una biblioteca a Les PLanes fan falta espais per
potenciar la cultura

Plaça de la Creu d'en Blau

Centre
Terrenys de Can Casas a Les Planes

La Floresta

Gentgram , joves, infants on podran anar per la
tarde després de l'escola. Ajudaria a la calitat de
vida

Biblioteca a Les Planes

Terrenys annexos a Can CasasPlanta

Tot el centre del poble

Una biblioteca que podria estar ubicada a la Plaça de la Creu d'en Blau. Potser a dins del centre civic o construit-ne una en un terreny que acaba de quedar buit a
la Plaça (on hi havia una masia)

Neteja de boscos, aprofitament de la materia organica per a la
transformacio d'energia i prevencio d'incendis

Fer una planta de biomasa a Les Planes, resoldria la neteja de boscos, aprofitament de la materia organica per a la transformacio d'energia resoldria o prevendria
incendis, a la vegada que donaria llocs de treball durant tot l'any a gent amb necessitat o

Intentar reduir els abandonaments i maltractaments als animals

Amb un ambit natural d'una certa extensió, construir una infraestructura, que integrada al medi ambient (de Collsarola), tingui cura dels animals en situacio
d'abandonament i recuperacio d'animals, a la vegada que siguin introduits de nou a una vida norm

El soroll

Donada la falta d'educacio de la gent i al aument de terrasses que hi han i el soroll que provoquen i fa que l'ajuntament no vol parar la concessió d'obertures de
bars, sugereixo com a contrapartida crear un grup de persones perque quan tanquin a la nit l

Transport públic (bus)

Necessitem transport urbà (bus) que ens comuniqui als veíns de La Floresta (zona Arrabassada ) amb Sant Cugat. Ja tenim l'estació (FGC) de La Floresta a 30
min caminant (2km)

de biomasa a Les Planes

Municipi de Sant Cugat

d'acollida i recuperacio d'animals

Tot el municipi de Sant Cugat

Dret al descans

Necessitem un bus que comuniqui La Floresta amb Sant
Cugat

Tot el col.lectiu de Sant Cugat

Veïns i veines de LA Floresta (alta) Pearson

Parque,
Carrer Tenerife amb Rbla Baixadoz

La socialización de los jóvenes y niños que vivne en esta zona. Mas
Gener

Después de quitar las torres de alta tensión toda esa zona queda muy desnuda. Mi propuesta es poner un parque infantil para niños de 6 años en adelante. Hay
muchos niños por la zona pero no tienen lugar donde ir a jugar. Un skatepark también animarlos a h

Actuament no es possible caminar o anar en bicicleta per les rotondes
que s'han de passar, de Volpalleres a les escoles Thau, Agora o Pureza
de María per un nenn

Veïns que viuen aprop de les rotondes que enllacen la B-30 o A-7 amb el barri de Volpalleres no poden anar fàcilment caminant a l'altre banda de l'autopista on es
troben al menys 3 escoles de primària, secundària i batxillerat, Una vorera per caminar i/o

skatepark, Mirasol / Mas Gener

Jovenes y niños

Els escolars que viuen a Volpalleres i volen anar
caminant a qualsevol escola de l'altre banda de
l'autopista

Vorera vianants i carril bici de Volpalleres a Escola Thau,
Escola Agora o Escola Pureza de María
Possar un aparcabicis en el Cap de Sant Cugat (lo dels arcs per lligarles)

"Agafa la bici". "Fes salud"

Els que tenim bici
Estètica i funcionalitat de les instal.lacions elèctriques, telefòniques i
similars

Les companyies elèctriques i telefòniques no tenen cura de la col.locació dels cables en sentit estètic. Sugereixo una normativa estricta per les instal.lacions amb
supervisió per part de l'ajuntament, aplicant si es necessari sancions o rectificacions de

Tot el poble
Pintar tota la senyalització del terra (aparcaments, en general total la senyalitació). Repàs de tot l'alumbrat (pintura) Parc Pollancreda. Increment de neteja viaria
(mes papereres, sobre tot zona gossos)

Tota la ciutat

Senyalització viaria. Repàs pintura, alumbrat Parc
Pollancreda. Increment neteja viaria

Tota la ciudatania
La ciutat s'omple de wifi. NO més wifi en parcs per la salut de tothom

Simplement demano no ampliar més la xarxa de Wifi a l'espai públic de Santy Cugat

No hay propuestas culturales para niños de 0/3

Aprovechar los espacios de las bibliotecas infantiles en horario de mañana (cuando están vacios) y dinamizarlos para que los niños/as de 0 a 3 años puedan
utilizarlo y así iniciarse en el hábito de la lectura. Estaría bien que hubiera la intervención de

A/ Visibilidad y antideslizantes. B/ Evitar accidentes coches

A/ Pasos cebra: antes de la aplicación de la última capa de pintura, espolvorear con polvo antideslizante sobre la capa de pintura anterior (antideslizantes). Acabar
con pintura fosforescente para mayor visibilidad especialment de noche. B/ Eliminar las p

Ajustar ingresos / Impuestos municipales

Las inversiones deben financiarlas las personas con ingresos activos. Hay que considerar el agravio económico a personas jubiladas con ingresos reducidos o
congelados ( pensión) que no pueden soportar las misma presión fiscal que cuando estaban activas

No más contaminación electromagnética

Bibliotecas Municipales

En general en toda la ciudad

Tota la ciutat

Introducción a la cultura del libro para niños (0/3) y padres

Niños (0/3) y padres

A/ Pasos cebra. B/ Visibilidad en las rotondas

A/ Todos. B/ Conductores de coches

Tots els jubilats de Sant Cugat del Vallès (tiempo
de ahorro, no gastos)

Rebaja IBI jubilados¡ YA¡
Arreglar acceso (camí del treballador) a la Escola Avenç, así como
asfaltar los parkings

Padres, alumnos y personal de la escuela, Así
como resto de usuarios de la zona (Club tennis,
etc)

Acceso y parking Escola Avenç
Arreglar acceso (camí del treballador) a la Escola Avenç, así como
asfaltar los parkings

Acceso y parking Escola Avenç

Padres, alumnos y personal de la escuela, Así
como resto de usuarios de la zona (Club tennis,
etc)

Poder moverme amb la bici per Sant Cugat

Servei
deajuntament
lloguer
Estacions de trens i ferroc, mercat,
centre,

Voldría que els santcugatencs poguessim gaudir d'un servei de bicicletes públiques dintre del perímetre de Sant Cugat (com poden fer els barcelonins amb el
bicing). Es paga una quota anual per a el lloguer i es pot gaudir de les bicis durant un temps limi

de bicicletes (tipo bicing de Barcelona)

Majors de 16 anys
Pas al costat de la via pública pels peatons entre Can Mora, carrer del
Posin una vorera d'emergencia de formigó armat, només
Bisbe Morgades, Carrer Oceà Atlàntic i fins la Masia de Can Vilallonga.
I a més per poder passejar caminant tranquil.lament sense ser atropellat
per un vehicle de la calçada

Can Trabal

Mira-Sol

Todos

Auxili pels peatons i més seguretat viaria

Tots el ciutadans i peatons
A l'estiu el camí aixeca molta pols i quan plou fa fang

Posin formigó armat, només al carril bici. Ara es de terra

Suministro recursos energéticos a familias del municipio en riesgo de
exclusión social

Suministro de agua, electricidad y gas a aquellas familias de Sant Cugat que lo soliciten a Servicios Sociales, principalment en los meses de invierno. El
presupuesto se repartirá proporcionalmente a las solicitudes y tendrá la duración de los meses de in

Carril bici al Camí del Can Gatxet, entre l'avinguda Enllaç i els
tunels de Vallvidriera

Tots el ciutadans i peatons i ciclistes

Todos aquellos que lo soliciten a Servicios
Sociales

Emergència energètica
Els arbres del carrer Lluis Companys, en les branques de dalt,
infectades. Fa anys que no es poden. Les persones amb alergies ho
pateixen

Poda d'arbres del carrer

Tots els veïns del carrer
Cura dels arbres i esboranys dels carrers esmentats. Senyalització pas
de vianants i carrils bici

Jardineria Passeig Gaudi i Carrer Mariné

Centrica i en un lloc agradable Nova

Por toda la ciudad

Tot el barri
Ampliar l'oferta de llibres, audiovisuals, etc

Creació d'una nova biblioteca central més amplia

Limpiar el bosque ya que está muy sucio

Se podría hacer una campaña de publicidad para que entre todos los ciudadanos limpiemos el bosque juntos. También hacer falta hacer campañas de
concienciación de siempre dejar los bosques limpios

biblioteca

Total la població

Limpieza de Collserola ¡

Todos
Que els meus nets puguin anar amb bici a l'escola

Ens agradaria un carril bici per arribar a l'escola i a la feina

Grans i petits
Circular desde Valldoreix a Sant Cugat en carril bici continuo

El carril bici de Valldoreix a Sant Cugat aparece y desaparece "como el Guadalquivir". Debe ser contínuo

Disminución de emisiones C02

Los edificios del Ayuntamiento y de la la Biblioteca Central son aparentemente ineficientes térmicamente por sus grandes superficies acristaladas, consumiendo
una elevada cantidad de energia. Con las técnicas actuales de energías renovables y mejora de

Todos los vecinos

Del centro de Valldoreix hasta centro de ciudad

Centro

Transformar en edificios de emisiones 0 el Ajuntamnet y la
Bibioteca Central por aplicación de energias renovables y
mejora de aislamiento

Vecinos de Sant Cugat y alrededores

Poder anar per Sant Cugat amb un mecanisme com el Bicing a Bcn

Disposar de llocs on hi hagin bicicletes i que els socis les puguin agafar i retornar en un altre estació

Les pantalles de les parades d'autobusos no funcionen en general, Els
horaris no es compleixen. Cal millorar molt les conexions ambs el
municipis propers: Rubi i Cerdanyola

Encara que Sant Cugat es un municipi no gran com un Barcelona, el trasport públic urbà e interurbà no cumpleix la seva finalitat. No és puntual i es pel que fa a
les conexions amb Rubí i Cerdanyola, ademés es deficitari. Per altra banda, les rotondes que

Sortir i ballar a la nit al centre del poble0

Després de tancar la Bohemia, no queda res al centre on anar a ballar o prendre una copa. Per altra banda, els bars del centre tanquen d'hora els caps de
setmana. A Sant Cugat no tot son families criant i nens petits, Sant Cugat som tots¡¡¡¡

Bicicleta

Tothom

Millora dels transports públics urbans i interurbans.
Necessitat de pas per a vianants a les rotondes de Sant
i l'ITV
Sant Francesc i zona industrialFrancesc
ITV. Conexions
urbanes i interurbanes

Sant Cugat Centre

Usuaris del transport públic

No volem una ciutat dormitori

Adolescents, joves i adults
El nens creixen. Que hi hagin pistes i halfs per fer skate més grans i que Els adolescents i joves de Sant Cugat no tenen una half ni pistes a la seva mida i altures. Tenen que marxar fora, per exemple, Sant Quirze, per fer skate, perque
els adolescents i joves no tenen que fer-ho fora de Sant Cugat
les pistes de Sant Cugat son petites per ells. Sembla que Sant Cugat sigui per nens petits i

Parc de la Pollancreda

Una half (per skaters) més gran

Adolescents i joves
Una biblioteca Central nueva

Ordenar, embellir, integrar un espai degradat entre Coll Favà i Monestir

En una línea que va del CAP fins el Parc infantil de Coll Favà ens trobem: Parquing, un edifici petit...???, un forat a terra amb una edificació per...???, un espai
"multiuso" per .. i festes que queda arrasat i convertit en un desert inútil, lleig i mala

Que haya más transporte público para que no se tenga que coger el
coche para el centro y en condiciones. Hay un par que son para tirar y
continuamente se estropean

Se esta construyendo mucho fuera del centro. Por ejemplo, Can Matas está bastante lejos de estar bien comunicado. Hay un banco en la parada de Pins i Taulet
que cuando llueve o simplemente por la mañana con el rocio no se pueden sentar, es conveniente hac

Infantil

Necesitem un parc aprop de l'Avenç per socialitzar la comunitat pares-nens. Necesitem ombra i papereres al cami de sorra que uneix Esade i l'Avenç. Necesitem
que al CAP de la Mina s'asfalti el parquing i la sortida està plena de sots. M'agradaria tenir z

La frontera entre Col Favà i Sant Cugat

Veïns de Coll Favà i Sant Cugat

Gent gran y otros colectivos que lo utilizamos
cada dia. Los domingos el 7 no funciona. Porqué?

Transport públic

LLeure

Mares i pares
ts d'informàtica i del ús del mobil (microsoft office, movil, impresora, etc)

En la biblioteca

Les persones de més de 40 anys ( que no hem
nascut en món digital)

Enginyer informatic
Carril bicia de vegades perd continuïtat. Fer camí més ràpid i directe de Volpalleres al centre o a Mira-sol. Carril Bici a prop del centre comercial s'hauria
d'arreglar.
Tren: Entre estacions reduir els preus, almenys pels nens.

Continuitat
Volpalleres al centre o a Mira-sol

de carril Bici

Tots
Que no s'envaeixin les voreres i que es respectin els passos indicats.

General

Vigilància pel complement de les normes de trànsit.

Tots

Acabar els trams de carril bici tallats

General

Acabar els trams de carril bici tallats

Tots
Falten papereres per cacas de gossos

General

Falten papereres per cacas de gossos

Tots

Sant Cugat

Exposició de Sant Cugat amb fotos antigues de la gent
(centre 87 Sant Cugat)

Tots

Sant Cugat

Treure i canviar els arbres plataners.

Tots

Sant Cugat

Millorar l'atenció a la pobresa local

Tots
Horts urbans (1km del nucli urbà), que es pugui fer servir els ciutadans sense que siguin jubilats, que sigui accessible a peu

Horts
Sant Cugat (1km del nucli urbà)

urbans

Tots
Augmentar carrils bici pel centre, zona peatonal d'Av Cerdanyola.

Av Cerdanyola

Carril bici

Tots
Bus que puja a Av Torreblanca, que es detingui arriba, a prop de carrer Llaceres

c/ Llaceres

Ruta de bus

Tots

c/Saragossa

Velocitat de cotxes c/Saragossa

Tots

Mira-sol

Piscina Municipal i gimnàs Mira-sol

Tots

General

Millora de recollida de cacas de gossos, manteniment de
papereres i aigua en les fonts.(En Av Can Mates no n'hi ha).
Millora de recollida d'escombraries.

Tots

General

General

c/d'Auladell amb c/Vilafranca

General

Mejorar su Utilidad.que sean más prácticos.

Los de antes iban con un pedal y su uso era más práctico. Ahora van con una maneta y es más difícil si llevas peso.

Activitats pels nfants i adolescents, que siguin creatives, sobretot a
l'hivern i caps de setmana. (inclòs divendres tarda)

Activitats pels nfants i adolescents, que siguin creatives, sobretot a l'hivern i caps de setmana. (inclòs divendres tarda)

És perillosa, esta trencada i bruta.

Columpis i bancs deteriorats, rajoles trencades, etc.

Activitats pels nfants i adolescents, que siguin creatives, sobretot a
l'hivern i caps de setmana. (inclòs divendres tarda)

Activitats pels nfants i adolescents, que siguin creatives, sobretot a l'hivern i caps de setmana. (inclòs divendres tarda)

Cambio de containers exteriores.

Tots

Tallers a baix cost (subvencionats) en els centres cívics.

Infants i adolescents

Arranjament de plaça deteriorada c/d'Auladell amb c/Vilafranca

veïns i veïnes / nens de la Guixota

Tallers a baix cost (subvencionats) en els centres cívics.

Infants i adolescents
El pas de zebra groc s'està esborrant, els cotxes no s'aturen,
especialment els que giren des del carrer de la Unió. Això és super
perillós pels nens. Fa falta semàfor avisant que hi ha pas de zebra.

c/Rius i Taulet

Semàfors Rius i Taulet, pas zebra provisional per obres en
cantonada baixada St Server.

Tots
Mejora y cuidad de la vegetació. Cuidado con las alergias.

General

Mantenimiento de parques

Tots
Las bicicletas no deberían subir a las aceras, no hay guardias para controlarlo.

General

Vigilancia de las bicis en las aceras.

Tots
Tancar els parcs infantils amb portes en aquells que tenen tancaments però queden oberts.

Centre

Millorr parcs infantils

Tots
Millorar la senyalització / circulació de l'encreuament de Francesc Macià amb carrer a prop a Casa de la Cultura.

Millorar
Carrer Francesc Macià amb carrer
a prop asenyalitzacions
Casa de la Cultura.

Tots
No tener que ir a Barcelona

El colectivo más perjudicado con el desempleo es el de mayores de 45 años. Casi todas las propuestas formativas están en Barcelona, Hospitalet, etc. Ello
requiere una inversión de tiempo y dinero. Por ello propongo que se den bonos especiales para que la

General

Oferta de educación continua para gente mayor de 45 años
que viva en el pueblo.

Tots

General

Wi-fi a tot arreu, principalment a les places.

Tots

San Cugat

Camp de futbol i Ludoteca Municipal

Tots

Parc Central

Piscineta al Parc Central

Tots

General

Reforçar la llum del carrer - posar leds

Tots

General

Botones de socorro en puntos conflictivos de la ciudad.

Av. Catalunya 15

Quitar un árbol que tapa todo el balcón del primer piso
Falta de equipaments para la gente mayor y falta de propuestas
culturales para los de mediana edad.

General

Zonas cubiertas para que la gente mayor pueda sentarse sin pasar frío. Más propuestas culturales de calidad para gente de mediana y mayor edad, hasta ahora
solo se contemplan a las familias jóvenes con niños/as. Que el equipamiento sea público, un centro

Mejorar condiciones para la gente mayor

Gente mayor
Millora de serveis

Volpalleres

Més carril bici per els nens / Servei de bicing

Tots i totes
Millora de serveis

Volpalleres

Una escola de primaria viva i activa

Tots i totes
Existen muchas aceras levantadas por los árboles y son un peligro para las personas mayores y de poca movilidad. Es importante que mejoren las vías y aceras
para una mejor circulación

General

Mantenimiento de aceras.

Barrios altos

Pipi-can en los barrios más altos.

General

Construir barracones para bodegas/negocios

Tots i totes

centre

Zona verde al centre per residents

General

Fomentar l'acollida de nous ciutadans a l'Ajuntament
Transporte-Movilidad

Carretera Vallvidriera,
esquina Manuel Farres

Poner una parada de us línea 2 en la carretera de Vllvidriera, esquina con Manuel Farres, ya que somos un gran número de nuevos/as vecinos/as que vivimos en
esta zona y estamos desprovistos de este servicio.

Vecinos y vecinas de carretera de Vallvidriera /
Ferrater

Parada de bus
Hace falta más mobiliario urbano, principalmente para las personas mayores que se cansan con facilidad. Bancos y papeleras en zona de Coll Favà

General

Mobiliario urbano

General

Controlar que las bicicletas pasen solo por el carril bici.

Coll favà

En Coll favà los laterales de las aceras no tienen hierbas.

Coll favà

En Coll favà no hay farmacia.

c/La Cruz

En calle La Cruz las aceras son muy estrechas.

Tots i totes

La manca d'espais comuns(inesixtents) on puguem trobar-nos els i les
joves.

Sant Cugat

Espai autogestionat on els i les joves puguem tenir un lloc propi on trobar-nos. Espai de formació(tallers, xerrades, etc) i també un espai d'oci que falta per la ajoria
del jovent santcugatenc. Seria un casal de joves dels joves i per a les joves, és a d

Casal de Joves

Joves del poble.
Mejorar el parque cerca del CAP de la Mina. Está descuidado.

Sant Cugat

Sant Cugat

Mantenimiento de parques
Mercat a Volpelleres o volants amb encant

Abastir una gran àrea de consumidors/es amb productes km 0, de
botigues tradicionals, …

Ocupar una àrea propera estació Volpelleres C/ Cerdanya, etc… on hi pugui haver consum de productes km 0, pagessos, botigues com les del mercat de Mirasol. Intentar potenciar aquest tipus de negoci vers tants Mercadona o Caprabo… en aquella zona. Això comportaria un gran dinamisme de petit comerç urbà però
de qualitat.

Famílies de tot tipus, comerços, pagesos,
ccoperatives consum responsable, etc…

Sant Cugat

Rampa aparcament Torre Blanca

Rampa d'entrada i sortida de l'aparcament al mercat Torre Blanca

Sant Cugat

Posar nom a un carrer

Posar nom a un carrer de Sant Cugat que no n'ha tingut mai (abans era Carrer que neix a l'avinguda Rius i Taulet i baixa paral·lel a la via dels ferrocarrils de la Generalitat
Camí de les feixes)

Tots els veïns del carrer

Sant Cugat

Una ciutat amb més parcs il·luminats i camins de pas pavimentats,
especialment Volpelleres

Parc de Volpelleres costat estació - Nits no hi ha prou llum per passar,
fa por. Camins naturals fets per la gent que els pavimentin.

Sóc estudiant universitària i de nit l'estació de Volpelleres i rodalies (parc) està desemparat, ni prou llum, ni vigilància. Els camins asfaltats no els fan servir
gairebé ningú. S'ha de pensar en els persones i no en lo maco que és el projecte.

Gent del barri, Volpelleres, Parc central, Rius i
Taulet, tec. Gent que ve i va a l'estació,
treballadors, estudiants com jo

Sant Cugat

Millor vida per la nostra gent gran

Només hi ha una residència-casal pre la gent gran amb instla·lacions
absoletes: (portes amb difícil accés, canonades i instal·lacions en estat
lamentable)

Rehabilitació del casal de gent gran Santa Rosa. Cal una rehabilitació urgent de les instal·lacions del casal/residència. Façana malmesa, instal·lacions, aigua,
electricitat en mal estat, ascensor insuficient, portes d'accés no aptes per minusvàlids. Es fan moltes cores pels nens i joves però i la nostra gent gran? Qualsevol
ajud de l'administració municipal serà benvingut. Caldrien més casals-residència a Sant Cugat.

Gent gran

Sant Cugat

Aigua al brollador del claustre del Monestir. Més fonts pel poble.
Arreglar els escolls de tot el Parc Central

Que del brollador sempre surti aigua. Que les fonts totes tinguin aigua i
posar més fonts per tot el poble. Els escolls fan pena. Controlar els
coloms, garces i cotrores.

Sant Cugat

Manpara i seient a la parada d'autobús de Les Planes

Una manpara més 1 seient en la parada de l'autobús de Les Planes (L5) confluència c/ Belladona_Passeig del Torrent per resguardar-se del
fort sol i de la pluja, ja que aquí hi ha molts malalts i discapacitats.

Sant Cugat

Publicitat en alguna web municipal de les instàncies fetes pels
ciutadans (suprimint-ne les dades personals)

Més transparència en la gestió pública

Sant Cugat

Felicitar l'ajuntament per la present iniciativa i fer més sondejos
als ciutadans com aquest.

Sant Cugat

Reestudiar la situació dels passos zebra… per millorar la mobilitat,
sobretot suprimir els que fan frenar els cotxes de pujada.

Sant Cugat

Dret a l'aparcament públic i gratuït (el 30% de la contaminació és
de cotxes voltant i buscant aparcament)

Sant Cugat

Suprimir APARK BIKE i sustituir-lo per aparcametn gratuït vigilat
per càmeres

Mobilitat sostenible

La rampa d'entrada a l'aparcament del mercat Torre Blanca és massa alta (destrossa els cotxes), s'hauria de fer una rampa més suau.

Tot el poble

Sant Cugat

Sostre fotovoltaic per a marquesines bus

Cobriment del sol i pluja i més sostenibilitat energètica

Usuaris bus

Sant Cugat

Incentius a les empreses de Sant Cugat per afavorir la
contractació laboral de proximitat

Més mobilitat sostenibles i menys contaminaicó del territori

Sant Cugat

Obligar les comunitats de veïns amb jardí que facin un compost
propi comunitari amb reaprofitament al jardí

Menys contaminació

Sant Cugat

Estimular més el compost urbà

Sant Cugat

Potenciar terrats fotovoltaics en general

Sant Cugat

Tapar canals de parcs i aceres i fregar cantos al ferros sortints

Seguretat ciutadans

Quan a la tardor els canals s'omplen de fulles els ciclistes tenen accidents

Ciutadà

Sant Cugat

Pas zebra intel·ligent

Col·lectiu usuari de cotxe més sostenibilitat energètica més millora aire
a la ciutat

Un senyal semafòric o de led al terra farà esperar al peató quan passi un cotxe. Al frenar el cotxe també contamina (pols dels frens). És millor que un peató
s'esperi uns segons que no pas fer parar un cotxe.

Ciutadà

