
El primer cop que l’ ajuntament de Sant Cugat va encarregar un estudi sobre la viabilitat econòmica de la urbanització del barri de 
Volpelleres és de l’ any 2001. En aquella època, però, es va desestimar el construir-lo degut a que encara hi havia una gran oferta de 
sòl urbanitzable a altres sectors més propers al centre. 
L’ any 2005, degut a la forta demanda d’ habitatges al municipi, l’ ajuntament comença a contremplar l’ opció d’ urbanitzar nous 
sectors, i s’ acorda entre les forces polítiques de l’ ajuntament que, a canvi de preservar els espais que llinden amb la serra de 
Collserola, s’ urbanitzarà la zona nord del municipi (Volpelleres i Turó de Can Mates), per a, a més, acabar de tancar la trama urbana 
i resoldre alguns dels problemes de mobilitat més importants del municipi.
A Volpelleres s’ urbanitzen unes 120 Ha durant el 2007, i l’ any vinent s’ urbanitzen unes 64 Ha a Can Mates.
Atenent els números presentats per a aquests barris, a Volpelleres hi cabrien uns 10.000 habitants i a Can Mates, uns 5.500.
Això implicaria un augment de la població del municipi en més d’ un 11%.

Amb les últimes grans obres que s’ han fet  Sant Cugat en 
matèria de parcs, el sector de Volpelleres disposa d’ un 
gran potencial en quant a recorreguts i mobilitat a peu, 
fent possible comunicar el centre del nou barri amb el mo-
nestir a peu de manera gairebé íntegre. Queda pendent la 
connexió a través de les vies de la RENFE, on probablement 
s’ hi acabarà construint un intercanviador.

La gran concentració d’ universitats que es troben a Sant Cu-
gat i els seus voltants suposa una població universitària d’ 
uns 45.000 estudiants.

Cap dels equipaments plantejats a la zona dóna resposta a les 
necessitats de les franges d’ edat superiors, així com les de 
les persones amb algun grau de dependència
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EL NOU “CENTRE” DE SANT CUGAT...?

Què és ara?1.2

CARRIL BICI

GRANS INFRAESTRUCTURES - RENFE, FGC, AP-7

LINIES BUS URBÀ 7 I 9

XARXES DE MOBILITAT

ESTRATÈGIES DE CONSOLIDACIÓ

POUM ACTUAL DE SANT CUGAT 

CONNECTIVITAT A PEU

SECCIÓ CAN CANYAMERAS - MONESTIR DE SANT CUGAT

COM HEM ARRIBAT AQUI?

ACTIVITAT COMERCIAL I EQUIPAMENTS

ESCALA 1:25.000

És fàcil veure que la gran concentració de petit comerç i ac-
tivitats es concentra al centre històric.

Les activitats industrials (majoritàriament terciàries) es si-
tuen a la corona de la ciutat consolidada i a l’ altre banda 
de l’ autopista. Això provoca la majoria del trànsit contingut 
del municipi.
Els grans centres comercials es troben també en aquesta situa-
ció, i estan connectats a les vies principals de trànsit ro-
dat.
 
Per contra, a Volpelleres el comerç és gairebé inexistent, i 
hi té destinat una part del sòl no poc extens però molt con-
centrada, el que permet crear una veritable relació de carrer 
en una part molt determinada de la planificació.

EQUIPAMENTS TERRITORIALS

UAB Universitat Autònoma de Barcelona
CAR Centre alt rendiment
HGC Hospital General de Catalunya

EQUIPAMENTS DE BARRI

CEIP L’ olivera
Escola bressol L’ olivera
Club Rugby Sant Cugat

INTERCONNECTIVITAT DEL BARRI

ACTIVACIÓ

Entendre que per a aconse-
guir la consolidació del 
barri només serà a través d’ 
un procés que sigui capaç d’ 
incloure el desenvolupament 
de la vivenda associat a la 
creació d’ activitats.  

CONTINUITAT - UNIÓ

continuitat urbana: S’ ha de 
garantir la unió entre el 
centre de Sant Cugat i el 
barri, salvant les franges 
provocades pel pas de grans 
infraestructures.

ÀREES ACTIVITAT ECONÒMIA TERCIÀRIA

RELACIÓ AMB SANT CUGAT

CAN CANYAMERES >BOSC DE VULLPALLERES  > FGC > PARC DE LA RIERA > MONESTIR (CENTRE)
És bàsic unir el nou barri a la trama existent de la ciutat. És possible establir una rel-
ació entre el monestir I LA MASIA DE CAN CANYAMERES a través del parc de la riera i el bosc 
de vullpalleres i l’ estació dels FGC. Per a crear un fluxe de peatons realista, s’ hauria de 
preveure amb especial atenció la col·locació de diferents elements que crein activitat d’ 
una manera efectiva.
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