Pressupostos Participatius 2020

PROPOSTES VÀLIDES PER A LA SESSIÓ DE
DELIBERACIÓ (CONSELL DE BARRI EXTRAORDINARI)
Els Pressupostos Participatius segueixen endavant. A les Planes tenim 33 propostes per al
barri que ja han passat la validació tècnica.
En aquest document pots conèixer amb detall les propostes vàlides. Estan ordenades
segons les Línies Estratègiques, creades participadament i recollides al “Programa de
Barri”.
Per últim, farem una sessió virtual on compartirem les propostes per debatre i validar-les de
cara la votació final. Ja et pots inscriure al “Consell extraordinari de pressupostos
participatius: sessió de deliberació de propostes”. T’hi esperem.

PERSONES
1.1 Fomentar la diversitat d’activitats i millorar la participació i la cohesió
1. Xerrades sobre infància
Des del Grup de Criança de les Planes trobem important comptar amb una partida pressupostària
per convidar a professionals especialistes en infància per abordar diversos temes relacionats amb
la criança: alimentació, educació, sexualitat, oci, resolució de conflictes, adaptació de la llar,... Per
tal de poder garantir la participació present i activa de les famílies interessades, també volem
comptar amb un servei d'acompanyament a les criatures durant el temps de la xerrada.
https://decidim.santcugat.cat/processes/lesplanes/f/386/proposals/1583

2. Dinamización musical comunitaria
Organización de jornadas orientadas a enseñar y promover la música en el barrio. Una vez al mes,
dedicaremos cursos y talleres a descubrir distintos estilos, instrumentos, técnicas de producción y
composición. Estas actividades se estructurarán por tramos de edades y temas, como:
- Sensibilización para bebés
- Introducción lúdica de 1 a 3 años
- Hip hop
- Combo instrumental
- Canto coral
- Introducción a la teoría musical
El presupuesto serviría para traer talleristas, adquirir los materiales necesarios y realizar
actuaciones barriales.
https://decidim.santcugat.cat/processes/lesplanes/f/386/proposals/1569
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3. Jornada cultural "Vivir con el bosque"
Jornada de 1 o 2 días con actividades culturales y educativas dedicadas al bosque y el ecosistema
en el que vivimos. Los objetivos son sensibilizar sobre temas medioambientales como la
biodiversidad y crear más conexión con nuestro entorno, tanto a nivel ambiental como social. El
evento consistirá en varias actividades interactivas dirigidas a personas de todas las edades.
Algunos ejemplos son:
- juegos educativos en el bosque
- taller/exposición de arte en la naturaleza ("Land Art")
- salidas guiadas para conocer plantas
- talleres de teatro y música en el bosque
- "zero waste" picnic
- "concurso" de limpieza del bosque
- mesa redonda sobre problemáticas locales actuales en relación con el medioambiente
Para llevar a cabo la jornada se creará un grupo abierto de personas interesadas y comprometidas
que se dediquen a la organización y realización del evento.
https://decidim.santcugat.cat/processes/lesplanes/f/386/proposals/1651

4. Enriquir les activitats del 8 de març i del 25N a les Planes
Destinar una partida del pressupost a poder fer activitats el 8 de març i el 25 de novembre.
Destinades principalment a les dones del barri però també als homes que vulguin apropar-se per
entendre i erradicar les desigualtats de gènere que vivim. Ja hi ha dones que organitzen activitats
per aquestes dates, la proposta rau en el fet que amb més pressupost podrem fer-ne més i més
transversals per tal que els actes d'aquests dies no se centrin tots al centre de Sant Cugat. També
que aquestes activitats es facin des de i per les dones de les Planes ajudarà a ampliar i sostenir el
teixit associatiu.
https://decidim.santcugat.cat/processes/lesplanes/f/386/proposals/1671

1.2 Millorar els equipaments del barri
5. Planes Music 20/22
Ante la ausencia de un espacio adaptado en el barrio de Les Planes de Sant Cugat, se propone la
adaptación acústica de un espacio para el desarrollo de actividades relacionadas con la música.
Espacios propuestos: Sala polivalente del Pere Grau o bien el módulo prefabricado situado en el
Centre Cívic. Crear la adaptación necesaria para la correcta acústica e insonorización del espacio.
Para actividades y prácticas musicales de los residentes en nuestros barrios (niños, jóvenes y
adultos) facilitando la práctica de diversas iniciativas de interés para la introducción, práctica,
desarrollo y perfeccionamiento musical. Por seguridad instalar una puerta de seguridad contra
actos vandálicos y hurto.
https://decidim.santcugat.cat/processes/lesplanes/f/386/proposals/1488

6. Espai Familiar de les Planes
Vàlida parcialment
Des del Grup de Criança de Les Planes volem un espai diàfan, amb llum i si es pot amb un pati per
a infants i les seves famílies, que aculli totes les diversitats. Amb diferents racons i ambients:
- Psicomotricitat: amb materials adequats com matalassos i mòduls d’escuma.
- Racó de lectura: estanteria amb llibres, taula i cadires per poder llegir, dibuixar i escriure.
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-

Zona de jocs: amb diferents joguines adaptades a les edats dels infants i els seus estadis
de desenvolupament.
- Projector: per poder fer projecció de documentals o pel·lícules.
- Espai de xerrades: sobre criança, creativitat,... amb aforament per les famílies.
https://decidim.santcugat.cat/processes/lesplanes/f/386/proposals/1632

7. Hort de barri les Planes
Imagino un espai per compartir coneixements dels més experts del barri, un espai on els més
petits i els més grans puguem gaudir del que ofereix la terra. Un hortet cuida't i mimat pels veïns,
on puguis anar a compartir coneixements o simplement a desconnectar, en meitat d'un entorn
verd, on plantar fruites i verdures, mantenir, cuidant el que la terra de les Planes ens pot oferir.
- Un espai protegit de les visites dels nostres veïns els porcs senglars.
- Fer entrega de la collita a les famílies amb pocs recursos.
- Aliments per a les festes de barri.
- Venda de productes ecològics.
- Un llistat de voluntaris de manteniment.
- Tallers infantils amb contacte amb la natura.
- Tallers amb veïns amb experiència o coneixements
https://decidim.santcugat.cat/processes/lesplanes/f/386/proposals/1131

8. La plaça verda, comestible i comunitària
Horts i compostador comunitaris amb un parc infantil de materials reciclats.
En l'àmbit estructural aquesta idea constarà de 3 projectes en 1:
- Els horts lúdics comunitaris conformarien el nucli central, format per diferents parcel·les
gestionades per gent del barri.
- Al mateix temps la canalla pot acompanyar a familiars a aquests horts i podrien gaudir del
parc infantil fet de fusta, totes al voltant d'aquest nucli central.
- Per acabar d’engrescar a més col·lectius del barri es podria organitzar un compostador
comunitari amb l'objectiu de recollir la matèria orgànica dels veïns per nodrir els horts i els
jardins de barri. Es podria crear un registre d’aportacions de matèria orgànica i després
intercanviar-los per bosses de compost orgànic.
https://decidim.santcugat.cat/processes/lesplanes/f/386/proposals/1666

1.3 Impulsar l’atenció a les persones en situació de vulnerabilitat i promoure la
igualtat i la perspectiva de gènere
9. Solicitud de desfibrilador
Vàlida parcialment
Solicitamos un desfibrilador en la zona de la plaza María Antonia o en la calle Nuestra Sra. de la
Estrada. Se solicita por ser una zona cardiodesprotegida y la distancia que hay para el primer DEA
que está situado en la plaza de la Creu d'en Blau
https://decidim.santcugat.cat/processes/lesplanes/f/386/proposals/1278
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10. Les Planes WIFI - cap menor sense connexió
Vàlida parcialment
Amb el confinament ens hem adonat de la desigualtat que provoca no tenir a l'abast tecnologia
suficient, sigui per manca de recursos familiars o d'abast de cobertura, que han dificultat seguir el
curs escolar a alumnes de barri des d'infantil fins a carreres universitàries.
La incertesa ens fa no saber si a la tardor seguiran els cursos on-line, però si es donés el cas, s'ha
de garantir l'accessibilitat a Internet, tant en connectivitat com en equips. La proposta en màxims
és convertir les Planes en el primer barri WIFI del municipi (des de la ignorància de no saber si
supera els 50.000 €), i la proposta de mínims és fer un mapeig de famílies amb menors en edat
escolar, i detectar qui no tingui garantit poder seguir amb la qualitat necessària d’un curs on-line,
donant-los accés als recursos necessaris (wifi, ordinador, assessorament informàtic)
https://decidim.santcugat.cat/processes/lesplanes/f/386/proposals/1512

11. Formación para la instalación de energías renovables
El Grup de Dones solicita formación en energías renovables para jóvenes del barrio en situación
de paro.
https://decidim.santcugat.cat/processes/lesplanes/f/386/proposals/1344

CIUTAT

2.1 Generar espais públics de convivència i joc, inclusius, nets i segurs
12. Señalizaciones en el bosque de los diferentes caminos de Collserola
Estaría bien, como en otras partes de Collserola, que hubiera señalizaciones de los diferentes
caminos del bosque que tenemos alrededor
https://decidim.santcugat.cat/processes/lesplanes/f/386/proposals/1360

13. Parc infantil al carrer Abat Teodor
Vàlida parcialment
Demanem la instal·lació d´un parc infantil al final del carrer Abat Teodor amb la finalitat de
desenvolupar vida veïnal. No tenim parcs infantils al barri prop de Can Cortés i el que està situat a
la plaça de la Creu d´en Blau no és accessible a peu des de Can Cortés perquè no hi ha voreres
fins a la plaça ni transport públic els caps de setmana. El barri, sobretot la part de Can cortès, té
moltes carències d´instal·lacions per a infants i demanem aquesta inversió de futur i que pugui ser
aprofitada per tots els veïns, ja que es podia fer un parc on poder jugar però també seure i gaudir
de l´espai i l'entorn, amb bancs i taula i petit parc infantil.
Fa molts anys que demanem espais infantils a la zona i ara és un bon moment.
https://decidim.santcugat.cat/processes/lesplanes/f/386/proposals/1174
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14. Espai Pere Grau, iluminar y pavimentar
Epai Pere Grau y el Eco. Pavimentar e iluminar el espacio que hay entre pista Pere Grau y Eco
https://decidim.santcugat.cat/processes/lesplanes/f/386/proposals/1240

15. Dos o més càmeres de seguretat per a Can Cortès
PROPOSTA UNIFICAR - Vàlida parcialment
Posar càmeres de seguretat a Can Cortès per controlar els accessos, davant de l'increment de la
inseguretat dels darrers anys que s'ha materialitzat ja massa vegades en robatoris reiterats a les
cases, cal actuar. Aquesta mesura de vigilància ajudarà clarament a recuperar la seguretat a la
zona.
https://decidim.santcugat.cat/processes/lesplanes/f/386/proposals/1686
https://decidim.santcugat.cat/processes/lesplanes/f/386/proposals/1105
https://decidim.santcugat.cat/processes/lesplanes/f/386/proposals/1106
https://decidim.santcugat.cat/processes/lesplanes/f/386/proposals/1109
https://decidim.santcugat.cat/processes/lesplanes/f/386/proposals/1112
https://decidim.santcugat.cat/processes/lesplanes/f/386/proposals/1113
https://decidim.santcugat.cat/processes/lesplanes/f/386/proposals/1114
https://decidim.santcugat.cat/processes/lesplanes/f/386/proposals/1115
https://decidim.santcugat.cat/processes/lesplanes/f/386/proposals/1122
https://decidim.santcugat.cat/processes/lesplanes/f/386/proposals/1123
https://decidim.santcugat.cat/processes/lesplanes/f/386/proposals/1136
https://decidim.santcugat.cat/processes/lesplanes/f/386/proposals/1145
https://decidim.santcugat.cat/processes/lesplanes/f/386/proposals/1150
https://decidim.santcugat.cat/processes/lesplanes/f/386/proposals/1157
https://decidim.santcugat.cat/processes/lesplanes/f/386/proposals/1158
https://decidim.santcugat.cat/processes/lesplanes/f/386/proposals/1160
https://decidim.santcugat.cat/processes/lesplanes/f/386/proposals/1161
https://decidim.santcugat.cat/processes/lesplanes/f/386/proposals/1163
https://decidim.santcugat.cat/processes/lesplanes/f/386/proposals/1164
https://decidim.santcugat.cat/processes/lesplanes/f/386/proposals/1167
https://decidim.santcugat.cat/processes/lesplanes/f/386/proposals/1537
https://decidim.santcugat.cat/processes/lesplanes/f/386/proposals/1539

16. Millores en escales i passatges de Can Borrull
PROPOSTA UNIFICAR - Vàlida parcialment
Arranjament vial secundari Can Borrull: adequà l'accés als habitatges a l'alçada del 373- 377 ctra.
de Vallvidrera a Sant Cugat.
https://decidim.santcugat.cat/processes/lesplanes/f/386/proposals/1580
Millora pendent entrada a passatge de les Aigües de Sabadell. Después de terminar las obras en
la carretera de Vallvidrera , sigue el mismo badén de entrada al pasaje . Provocando rascadas en
los bajos de todos los coches de los vecinos. Una calle de único sentido y sin un simple espejo.
https://decidim.santcugat.cat/processes/lesplanes/f/386/proposals/1581
Arranjament de les escales de Carretera Vallvidrera a Sant Cugat, entre els números 343 i 353.
https://decidim.santcugat.cat/processes/lesplanes/f/386/proposals/1717
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2.2 Promoure el comerç de proximitat i de projectes de l’economia social, solidària i
sostenible
17. Hacer mercadillo con productos de proximidad
Vàlida parcialment
En la plaza Creu d'en Blau estaría bien hacer mercadillo con productos de proximidad y tener
varios proveedores para poder tener verduras, frutas, pan y otros alimentos de proximidad
https://decidim.santcugat.cat/processes/lesplanes/f/386/proposals/1364

18. Forn comunitari per fer pa
Necessitats: Pressupost per comprar material per fer un forn comunitari de llenya que serveixi per
coure pa. El forn es podria ubicar a un espai comunitari, com l'Espai Eco, i fer-se servir per part de
les veïnes i veïns per coure cadascú el seu pa o per fer menjars comunitaris, com els antics forns
de poble.
https://decidim.santcugat.cat/processes/lesplanes/f/386/proposals/1447

19. Promoure la xarxa econòmica del barri
Vàlida parcialment
Promoure la connexió entre les empreses i autònoms del barri per mirar de poder col·laborar entre
nosaltres i així enfortir el teixit empresarial del barri
https://decidim.santcugat.cat/processes/lesplanes/f/386/proposals/1577

20. Sessions informatives de cooperativa de consum
Proposta sorgida de la fase de diagnosi i recollida al Programa de Barri de les Planes.
Sessions informatives de cooperativa de consum.
https://decidim.santcugat.cat/processes/lesplanes/f/386/proposals/1816

21. Creació d'un banc del temps col·laboratiu
Proposta sorgida de la fase de diagnosi i recollida al Programa de Barri de les Planes.
Creació d'un banc del temps col·laboratiu.
https://decidim.santcugat.cat/processes/lesplanes/f/386/proposals/1815

22. Ramat de cabres per netejar el bosc i elaborar formatges
Es tracta d'establir un ramat que faci la neteja del bosc de les Planes i tenir un obrador per fer
formatges amb la llet. Això donaria per alguns llocs de treball pel barri que podrien ser molt útils
com a formació per joves amb dificultats. S'encarregarien també de la venda obrint les
instal·lacions un cop a la setmana o així perquè la gent pogués anar a veure com ho fan i comprar
els productes. També podrien vendre llet a granel amb una màquina dispensadora i així reduiriem
els residus al reutilitzar ampolles de vidre.
Amb el temps, també podrien elaborar iogurts i postres làctics que també podrien comprar en
màquines dispensadores. Amb aquest sistema de neteja de bosc tornem a com es feia abans, que
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era la manera més sostenible de fer-ho. També podríem comprar els fems per adobar els nostres
horts.
https://decidim.santcugat.cat/processes/lesplanes/f/386/proposals/1229

2.3 Impulsar mesures per accedir a l’habitatge i ajuts a la rehabilitació (2 propostes)
23. Ajuts per a la rehabilitació energètica dels habitatges
Vàlida parcialment
Ajuts per a la rehabilitació energètica als habitatges
https://decidim.santcugat.cat/processes/lesplanes/f/386/proposals/1723

24. Potenciar l'ús de les cases deshabitades
Vàlida parcialment
Proposta sorgida de la fase de diagnosi i recollida al Programa de Barri de les Planes.
Potenciar l'ús de cases deshabitades.
https://decidim.santcugat.cat/processes/lesplanes/f/386/proposals/1817

PLANETA

3.1 Apostar per la mobilitat accessible, sostenible i inclusiva (5 propostes)
25. Camino seguro en el recorrido del bus
Vàlida parcialment
Se solicita quitamiedos y unas zonas peatonales haciendo el circuito del bus del barrio.
Para hacer unos caminos seguros y sin riesgo para los patones
https://decidim.santcugat.cat/processes/lesplanes/f/386/proposals/1279

26. Millores de pavimentació i senyalització viària
Vàlida parcialment
Enumero les següents millores:
- Pavimentació del Passeig Desert. Bandes reductores de velocitat. Mirall convex a la corba.
- Cruïlla entre carrer Maria Antònia i Nostra Senyora de l'Estrada, mirall convex. Demanar
un projecte d'urbanització per modificar i millorar la cruïlla.
- Pavimentació del carrer Nostra Senyora de l'Estrada des de l'encreuament del carrer
Calvari fins al creuament del carrer Verònica amb Passeig Torrent. Bandes reductores de
velocitat, miralls convexes a la part final, i proteccions al tram de Nostra Senyora entre el
primer i el segon banc.
https://decidim.santcugat.cat/processes/lesplanes/f/386/proposals/1654
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27. Ciutat 100% ciclable i segura
Proposta sorgida de la fase de diagnosi i recollida al Programa de Barri de les Planes.
Ciutat 100% ciclable i segura.
https://decidim.santcugat.cat/processes/lesplanes/f/386/proposals/1820

28. Estudi de mobilitat del barri
Proposta sorgida de la fase de diagnosi i recollida al Programa de Barri de les Planes.
Estudi de mobilitat del barri.
https://decidim.santcugat.cat/processes/lesplanes/f/386/proposals/1819

3.2 Promoure energies renovables, millora de l’eficiència energètica i gestió de
residus (6 propostes)
29. Ajuts per a la instal·lació de plaques fotovoltaiques
Vàlida parcialment
Ajuts per l'estalvi energètic i la utilització d'energia solar tèrmica i fotovoltaica en edificis de
residència habitual
https://decidim.santcugat.cat/processes/lesplanes/f/386/proposals/1602

30. Dotar d'equipament el taller de reciclatge de palets i restauració de mobles
de l'ECO
Una de les que es fan a ACTIVITATS de l'ECO és el Taller de reciclatge de palets i restauració de
mobles. Per dur a terme les activitats del TALLER i aconseguir les finalitats del mateix és
insuficient, precari, és altament insuficient les eines i maquinària de les que està dotat el Taller.
Per tal de donar una resposta satisfactòria i que ompli les expectatives de les persones que
participen i no provocar frustració per la carència d'eines i maquinària, és necessari dotar al Taller
de l'Equipament suficient i necessari. A tal d'exemple, (suposo que la concreció es farà en una fase
posterior del Procés)...un taladro vertical, un ribot elèctric, enformadors, gúbies, polidora de
banda...
https://decidim.santcugat.cat/processes/lesplanes/f/386/proposals/1643

31. Sensibilització: Cuidant el nostre barri i el nostre entorn
L'objectiu: la sensibilització de les persones que en formen part dels nostres barris i de les
persones que visiten el nostre entorn i les accions a fer i tindre en compte. És força habitual...,
massa, veure els nostres camins, carrers i l'entorn natural, boscos, esplanades, rieres i rierols
constantment plens de deixalles i runes, el seu origen és generat tant per part dels ciutadans
residents com dels visitants, per tant creiem que s'han de fer accions diferenciades i comuns al
perfil d'un ciutadà incívic, gens solidari e irrespectuós amb els seus conciutadans i el nostre entorn.
El projecte proposat contempla tres tipus de recursos i elements, segons el seu objectiu:
estructures físiques - Recursos humans - Sistema informàtic en format d’APP
https://decidim.santcugat.cat/processes/lesplanes/f/386/proposals/1485
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32. Contenidors de compostatge
Fa uns anys l'ajuntament va començar a repartir contenidors de compostatge i a fer taller per a
explicar el seu ús, però ho van deixar de fer… Crec que és una mesura que ajudaria al medi
ambient i a la xarxa dels veïns
https://decidim.santcugat.cat/processes/lesplanes/f/386/proposals/1533

33. Instalación de paneles solares fotovoltaicos en los edificios públicos
Tenemos varios edificios públicos con alguna cubierta orientada al sur. Toda la producción se
podría destinar a reducir la factura eléctrica de todos los vecinos de forma igualitaria, el mismo
número de kilovatios para todos.
https://decidim.santcugat.cat/processes/lesplanes/f/386/proposals/1337

Enllaços d'interès
- Inscripció a la sessió virtual deliberativa “Consell de Barri: Sessió de debat de les
propostes del Pressupost Participatiu”
- Propostes recollides a la plataforma virtual
- Programa de Barri “Les Planes”
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