ACTA CONSELL DE BARRI DEL NUCLI ANTIC – PRESENTACIÓ AV. ANSELM CLAVÉ
Sessió informativa 18/03/2021

Identificació de la reunió
Data: 18 de març de 2021
Hora: 18h
Lloc: Sessió per videoconferència
Assistents:
President: Pere Soler
Vocals:
Representants dels grups municipals
Paula Núñez Nicolás, vocal PSC-CP
Sandra Casat, vocal JuntsxSant Cugat
Representants de les entitats
Àlvar Roda, Ateneu santcugatenc
Esmeralda Pierulivo, AVV Centreestació
David Pujol, Unió Santcugatenca
Santiago, Unió Santcugatenca
En representació de l’Ajuntament de Sant Cugat
Francesc Duch, tinent d’alcalde de Desenvolupament Urbà i Habitatge
Xavier Ludevid, director d’àmbit d’Urbanisme i Projectes
Albert Muratet, director de Serveis i Mobilitat
Maria Jose Menier, cap de secció del servei d’Obres i Projectes
Oriol Cisteró, assessor de Desenvolupament urbà i Habitatge
Albert Mallol, tècnic de Participació Ciutadana
Victor Balboa, tècnic del Servei d’Obres i Projectes
Persones no vocals del consell
Xavier de Cáceres, Càceres Arquitectura SCP
Rafa de Cáceres, Càceres Arquitectura SCP
Araceli
Oscar
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Ordre del dia previst
1. Presentació del projecte tècnic de vianantització de l’Avinguda Josep Anselm Clavé, a càrrec dels
responsables polítics i tècnics de l’Ajuntament.
2. Torn obert

Desenvolupament de la sessió
El president Pere Soler obre la sessió i dóna la benvinguda a tots els assistents. Aquesta és una sessió
informativa extraordinària per als membres del Consell i oberta a veïns i comerciants del carrer Anselm Clavé.
Avui ens acompanya el tinent d'alcaldia de Desenvolupament Urbà i Habitatge Francesc Duch, el director de
l'àmbit d'Urbanisme i Projectes Xavier Ludevid i també el director de Serveis i Mobilitat Albert Muratet, per
resoldre totes les qüestions. Agrair a l'equip de Participació per fer possible aquesta jornada. Pel Govern és una
aposta de qualitat al centre, reduint el vehicle privat i apostant per la vianantització. Aquest projecte ha de casar
bé amb el teatre de la Unió que esperem que torni ben aviat a la seva activitat. Cedeix la paraula al tinent
d'alcalde Francesc Duch.
1. Presentació del projecte tècnic de vianantització de l’Avinguda Josep Anselm Clavé, a càrrec dels
responsables polítics i tècnics de l’Ajuntament.
El tinent d’alcalde Francesc Duch dóna la benvinguda als assistents i fa una petita introducció de la presentació
del projecte ensenyant un plànol on es veuen tots els carrers que ja estan vianitzats del centre. Fa anys que es
va començar el pla de vianantització del centre i ens va semblar molt important activar aquesta part de l’entorn
de la Unió. Diu que amb aquest projecte i algun carrer més, com la prolongació de l’avinguda Cerdanyola o l’Av.
Catalunya s’anirà completant el pla. També està previst actuar en altres carrers de l’entorn com Can Mates,
Enric Granados i baixada de Sant Sever. Cedeix el torn al Xavier de Caceres que és l’arquitecte que ha fet aquest
projecte.
El Sr. Xavier Cáceres introdueix el projecte tècnic de vianantització del carrer Anselm Clave, que conecta la plaça
Doctor Galtés amb Rius i Taulet. Comenta que el carrer està format de 3 parts, la primera de la plaça al teatre,
la part central de la Unió i la que desemboca a Rius i Taulet. El carrer té 7 metres de desnivell i un percentatge
de 5,6% amb una longitud de 140 metres i una amplada de 10 metres. Tot això és important perquè aquests
condicionants permeten certes actuacions i no d'altres. La presència del teatre de la Unió ha influenciat amb la
presa de decisions. Serà una via de plataforma única per homogeneitzar voreres i calçada en un sol espai.
Comptarà amb un vial de 5 metres que puja i una zona d'aparcament. Tindrà dues voreres de 2,40 metres que
en principi seria suficient, però aquest carrer té el problema que té els escocells centrats i no a tocar de la
calçada el que fa que presenti problemes d'accessibilitat. Informa que serà un carrer de vianants amb accés
restringit als vehicles de la plaça Doctor Galtés fins a Cristòfol Colom, menys veïns i emergències, ja que s'ha de
tractar d'eliminar el trànsit de pas del carrer. En canvi el tram de Cristòfol Colom cap a Rius i Taulet serà un tram
no restringit amb vehicles de pas. Es canviarà el sentit de circulació del Torrent de la Bomba, que passarà a ser
de pujada, un dels condicionants és per tema logístic dels camions de bombers, els altres carrers queden igual.
Un altre condicionant és l'ample del carrer que té 10 metres i on s'ha de pensar en una sola línia de l'arbrat
d'una altra manera a com està actualment. La primera proposta és una plantació en filera, però trencada en 3
parts que això aportarà un alentiment del trànsit que entra, ja que és zona de vianants. L'altra raó és per trencar
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la percepció rectilínia. Funcionalment la gent pot passar per la vorera i la intenció és agrupar tots els elements
que interfereixen el pas. El primer tram d'arbrat se situa en la façana oest, el segon tram que seria el del teatre
se situaria allunyats de la façana per a deixar espai davant de la Unió i el tercer tram es posiciona a la façana
oest permeten deixar fer girs a Rius i Taulet a vehicles més voluminosos.
El material utilitzat per al paviment és de pedra natural pòrfir patagònic, com a la majoria dels carrers del centre
que és un nivell de pavimentació força alt. En l'àmbit normatiu per a la gent invident s'acompanya un paviment
podo tàctil de formigó prefabricat pel tipus de textura per encaminar longitudinalment per la façana.
En el subsòl hi ha dues instal·lacions d'aigües pluvials i un de residuals, també n'hi ha un supramunicipal que
ve de Sabadell i va cap a Barcelona de l'empresa CASSA, més les instal·lacions habituals. S’aprofitarà
l’aixecament del carrer per resoldre problemes que hi hagi. S'ha arribat a la conclusió de canviar tota la
instal·lació d'aigües pluvials com de residuals. També es renova parcialment la xarxa de gas i aigua. Es posa en
el subsòl tot l'enllumenat nadalenc i s'amplia la xarxa de telecomunicacions. Es fa una actuació molt important
pel que fa a la instal·lació i un gran esforç econòmic.
Els carrers tindran dos tipus d'arbres i s'han de posicionar de manera que s'allunyin de les façanes. L'escocell
és de tipus rectangular més funcional amb bandes metàl·liques i el de l'entrada serà rodó més paisatgístic. Si
volem que els arbres creixin amb condicions es necessita plantar bé. S'ha evolucionat molt en la manera de fer,
i es fa donant un àmbit d'arrels perquè tingui qualitat de terra i espai per créixer on les arrels connectin entre
elles. S'ha de compatibilitzar les instal·lacions amb les dels arbres en el subsòl. Pel que fa a l'enllumenat,
s'estructura en línia als arbres i es regulen automàticament depenent la llum.
El director de Serveis i Mobilitat Albert Muratet explica els canvis de mobilitat significatius que suposarà el
projecte. El canvi de sentit del Torrent de la Bomba que passarà a ser el contrari a l’actual. L'entrada al barri
serà pel carrer Martorell i tindrà dues sortides pel carrer Colomer i Torrent de la Bomba. El carrer Anselm Clavé
seguirà sent del mateix sentit. Tot això ajudarà a pacificar el trànsit de la zona. Les restriccions seran com altres
zones vianantitzades amb un control d'accés a l'entrada i uns horaris per la càrrega i descàrrega on només
estaran autoritzats els residents de la zona per fer la descàrrega i sortir. La idea és incrementar el pas de vianants
i treure el trànsit de pas. El canvi de sentit de Torrent de la Bomba també ve motivat perquè els vehicles
d’emergència (Bombers) no podien entrar per aquest carrer.
Dades generals:
- Obra: Vianantització del carrer Anselm Clavé de Sant Cugat del Vallès
- Promotor: Ajuntament de Sant Cugat del Vallès
- Redactor del projecte: Càceres Arquitectura SCP
Superfície de l’àmbit: 1.452 m2
- Durada aproximada de les obres: 9 mesos
- Pressupost de l’obra: 889.955 € (IVA inclòs)
- Resum actuacions:
o Enderrocs
o Moviments de terres
o Renovació de la xarxa de sanejament
o Nova xarxa d’enllumenat públic
o Nova xarxa de reg d’arbrat
o Actuacions en la xarxa d’aigua potable (Sorea)
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o
o
o
o
o
o
o

Actuacions en la xarxa de cablejat telefònic (Telefònica)
Actuacions en la xarxa de telecomunicacions
Implementació de sistema de control d’accés vehicular.
Nova pavimentació de tot l’àmbit del carrer
Plantació de tot l’àmbit del carrer
Plantació de nou arbrat
Nou mobiliari urbà (bancs i papereres)

Imatges de com serà l’avinguda Josep Anselm Clavé acabada:
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En construir en àmbits que ja estan construïts els temps es demoren. Si fos una urbanització nova, seria més
ràpid. La idea és frenar els vehicles i que hi hagi ambient de vianants.
El Sr. Xavier Ludevid afegeix que els temps es demoren en actuar en llocs ja construïts perquè la ciutat segueix
el seu ritme i hi haurà algunes molèsties, tot i que s’intentarà minimitzar-les al màxim. S'ha de conviure amb les
dues coses. Com en totes les obres es farà un equip de seguiment amb els veïns, amb totes les incidències que
vagin sorgint i s'anirà informant puntualment tothom de les coses que vagin passant amb l'objectiu de
minimitzar les molèsties.
Sr. Xavier Ludevid fa una previsió de les fases de l'obra:
- S'iniciaria una tramitació del projecte que seria l'aprovació inicial, informació pública i una aprovació
definitiva entre 5 i 6 mesos de temps.
- A partir d'aquí, com aquest és un projecte prioritari del mandat i ja hi ha la reserva pressupostaria per poder
fer les obres, s'iniciaria la licitació de les obres que comporta entre 6 o 8 mesos més.
- En aquest punt començarien les obres que durarien uns 9 mesos.
- En total serien uns 22 mesos que serien uns 2 anys aproximadament.
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El president afegeix que si aquests terminis es poden escurçar, es farà. En Francesc Duch comenta que com a
tècnics municipals estan molt contents i que les imatges parlen per si mateixes i obre un torn de paraules.
2. Torn obert
El Sr. David Pujol vol felicitar per la vianantització del carrer, això anirà bé pel centre del poble i molt bé per
l'activitat del teatre la Unió que quan hi hagi teatre farà com de plaça. És una proposta molt encertada i també
vol felicitar el redactor Xavier de Cáceres, ja que és un projecte molt ben fet. Té diverses preguntes a fer.
Per començar té curiositat sobre la instal·lació d'enllumenat nadalenc. En segon lloc, com a president de la
Unió vol saber si està previst a escala normativa que el concessionari del bar pugui posar una terrassa al
carrer. Per altra banda considera que els terminis que han donat són molt llargs, que s'ha de millorar en
aquest aspecte. Diu que fa temps es va parlar de fer un pàrquing a sota de la unió, però es va desestimar i es va
dir que es farien altres pàrquings a la vora de la Unió, i la pregunta és que passarà amb el solar que hi ha al
davant del teatre perquè van escassos d'aparcament.
El Sr. Àlvar Roda vol felicitar el Xavier de Cáceres per l'exposició i a l'Ajuntament. És un projecte ambiciós i
molt bonic amb la sensació que la Unió surt al carrer. Esperem que es faci com més aviat millor.
La Sra. Sandra Casat s’afegeix a les felicitacions i pregunta si hi ha previsió de calendari respecte els carrers
marcats en blau en el mapa que s’ha presentat. Demana si al millorar la xarxa de connectivitat només afecta
aquest carrer. Es respon que la connectivitat només afecta al mateix carrer.
El Sr. Pere Soler respon sobre la terrassa davant de la Unió i diu que un cop estigui fet el carrer i vianantitzat
s’haurà de demanar un permís i es segueix el tràmit corresponent. D’espai per una terrassa, creu que n’hi
haurà.
El Sr. Xavier de Cáceres respon sobre l'enllumenat nadalenc i diu que ja existeix i és aeri, però aprofitant les
obres se soterren igual que el cablejat telefònic.
El Sr. Xavier Ludevid respon que físicament unes taules hi cabran, però s'ha d'estudiar. Sobre els terminis
evidentment són excessius però són realistes. Lluitem per poder escurçar els terminis, però no es pot fer més.
Del solar que hi ha davant de la Unió no hi ha res concret. Sobre els altres carrers que surten en blau al mapa
que estan per vianitzar la continuació del carrer de la Unió està en redacció des dels serveis tècnics
municipals, està molt avançat. El de l'avinguda Cerdanyola acabant de redactar perquè és una inversió que fa
l'AMB per l'Ajuntament i va a bon ritme. I el carrer Anselm Clavé ja està acabat.
Sobre les àrees d'aparcament diu que hi ha la càrrega i descarrega per portar paquets, però per la ciutat s'ha
d'anar caminant, amb bici o patinet. El vehicle ha d'anar a menys. Si es vol tenir un carrer amable, no ha de tenir
vehicles.
L'equip de Govern està treballant amb un altre aparcament dissuasiu vora la Boehringer i anar al centre amb
llançadora.
El Sr. Víctor Balboa vol felicitar el Xavier Caceres i la seva presentació, ha estat molt completa. Pensa que pot
haver-hi espai per posar una terrassa. Es lluitarà per accelerar els terminis, però s'ha de ser realistes i quedarse amb els 2 anys.
En Pere Soler entén que el projecte queda aprovat per assentiment del Consell de Barri, tot i que se seguirà
parlant en els diversos espais de participació. Oficialment arrencarà quan s'aprovi, però abans hi haurà un
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període d'al·legacions inicial i ja és quan començarà a córrer el calendari. Afegeix sobre la voluntat d'aquest
Govern d'escurçar aquests terminis, és una maquinària lenta, però hi ha bona voluntat.
El Sr. Xavier Ludevid felicita el Sr. Rafa de Caceres també arquitecte del projecte.
El president dóna gràcies per l'assistència.

Finalització de la sessió
El president aixeca la sessió a les 19:05 hores, de la qual s’entén aquesta acta.
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