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COM APROFITAR AQUESTA OPORTUNITAT

GO GREEN!2.1

CREACIÓ DE LLOCS DE TREBALL
Si entenem que la producció del sòl també pot ser un actiu econòmic, és fàcil d’ imaginar que hi haurà persones o associacions disposades a gestionar aquest sòl per tal d’ obtenir un rèdit econòmic. Això implicaria, alhora, que 
per a dur a terme aquesta activitat es contractaria a un nombre de treballadors proporcional al volum de terres cultivades. A més, alguns d’ aquests treballadors podrien ser directament veïns del barri a l’ atur, especialment 
joves. 

“MINI-JOBS”
Si l’ ajuntament o una junta de gestió pública s’ encarregués de gestionar els contractes abans esmentats, es podrien donar nous tipus de contracte d’ arrendament, mitjançant els quals, a canvi d’ una jornada reduïda treballant 
en el manteniment, etc del sòl, el treballador tingués pagat el lloguer del seu habitatge.
 
JUNTA DE GESTIÓ
Per al correcte funcionament i coordinació d’ aquest sistema, és gairebé indispensable que es crei una junta on els veïns, ajuntament i propietaris decideixin conjuntament el funcionament de les activitats.
 
NOVES INTERRELACIONS
L’ execució de la proposta seria un catalitzador de relacions al barri, donant precisament als veïns llocs compartits on, a més, s’ hi pugui fer coses, de manera individual o col·lectiva, ja que la manca d’ actvivitats al barri 
és el principal factor que provoca malestar entre els veïns.

ACTIVACIÓ DEL COMERÇ
És d’ esperar que, si aconseguim que la gent tingui coses a fer al seu barri, i que a més això que fan els pot fer guanyar en qualitat de vida, molts de la majoria de locals comercials que hi ha i que ara mateix estan tancats 
es veurien beneficiats de la nova situació i podrien allotjar negocis.

El principal problema que presenta un barri on no s’ ha construit ni la meitat dels edificis planificats però que sí ha estat urbanitzat completament és el 
de gestionar els solars que queden buits.
Aquests solars, lluny de presentar una càrrega econòmica per a bancs, constructors i ajuntament, representen uns espais d’ oportunitat que han d’ ésser 
reactivats. Això es pot aconseguir de diverses maneres.

DE LA VIABILITAT A LA FACTIBILITAT -NO NOMÉS ECONÒMICA.

Desde l’ invent de l’ urbanisme modern les operacions urbanístiques al nos-
tre entorn han estat basades en la viabilitat econòmica. Aquesta viabilitat 
s’ estudia des de diferents paràmetres, però aquest model ha resultat estar 
basat en apreciacions i estiamcions interessades que han portat el sistema 
al col·lapse.
És el moment de canviar aquesta manera d’ entendre el valor del sòl i ba-
sar-nos en dades tècniques, valoracions objectives i un cert consens on 
entrin més actors per a decidir  

APROFITAMENT DELS SOLARS BUITS

ACTIVITATS AUTOGESTIONADES DIAGRAMA SOCIAL. ACTORS I PROCESSOS6
Un dels aspectes que enrareix la vida a les ciutats avui en dia és la poca interacció entre els ciutadans i els 
espais públics -o lliures- que els envolten. L’ habitant té dret a usar els espais que el planejament li confe-
reix, però en gairebé cap cas és consultat sobre la seva opinió envers què s’ hauria de fer, posar o construir en 
aquests espais.
En el cas que ens ocupa, i com que la majoria de solars són de titularitat privada, és el cas ideal per a provar 
nous models de gestió dels espais, on els usuaris poguéssin llogar una certa superfície d’ aquests solars, de ma-
nera individual o associats, per a poder desenvolupar-hi allà activitats autogestionades.
Aquestes activitats podrien ser molt diverses, des de les dedicades a l’ oci fins a les que proposen una explotació 
agrícola, passant per les destinades al descans, o fins i tot la producció energètica o la captació d’ aigües.

GRONXADOR 

ACTIVITATS LÚDIQUES PER A NENS

CASTELL DE CORDES

MINI-RAMPS PER A SKATEESPAIS DE REUNIÓ

PÈRGOLA FOTOVOLTAICA

ROCÒDROM

ESCENARI URBÀ

PREU: 200 €

DIMENSIONS: 2,45X1,70X1,90 m.

ESTIU

PREU: 1500 €

PREU: 700 €

ESTIU

PREU: 2000 €

PREU: 1.200 €

ESTIU

El preu correspon a un model cons-
truit en fusta.
Pen un preu inferior, es poden acon-
seguir les unions i construir-lo 

Una manera còmode i segur d’ iniciar-se 
a l’ escalada, promovent valors com el 
companyerisme, la seguretat i l’ autosu-
peració.
A més, permet diverses configuracions

A partir de 3 anys. Implicaria la 
participació d’ un grapat de joves 
per a contruir-lo i mantenir-lo. 
Actualment, és un dels dinamitza-
dors urbans més potents que es pot 
instal·lar.

HIVERN

DIMENSIONS: 4x6x1,2 m.

DIMENSIONS: 4x2x3 m.

HIVERN

DIMENSIONS:5x5x5 m.

DIMENSIONS: 3x3x7 m. 

HIVERN

ACTIVITATS PER A INFANTS-NENS

ESTUDI

PROPOSTA MONITORITZACIÓ

ETSAV

ASSESSORIA DE 
MEDI AMBIENT

ASSESSORIA DE 
POLÍTIQUES SOCIALS

DIRECCIÓ D’ OBRES 
ALS DISTRICTES

DIRECCIÓ DE 
PLANIFICACIÓ TERRITORIAL

ÀMBIT DE GESTIÓ DEL TERRITORI I QUALITAT URBANA GERÈNCIA

DIRECCIÓ DE 
RECURSOS HUMANS

ASSOCIACIÓ DE 
VEÏNS VOLPELLERES

COL·LECTIU D’HORTICULTORS 
DE VOLPELLERES

GESTORS I AMICS DE
VOLPELLERES

SOCIETAT AJUNTAMENT SANT CUGAT

EMPRESA PRIVADA

INVERSIÓ

INVESTIGACIÓ

ESTUDI

PROPOSTA

Fase1.1

Fase1.2

Fase1.3

Fase1.4 Fase2.0

Fase2.1

Fase1.0

Fase0.0

40.674 Ha

8’4  *

268.448 T.

TENDÈNCIA(+10.000hab)

4.869 Ha

1’00 *

32.138 T.

DIFERÈNCIA

35.805  Ha

7’4  *

236.310  T.

TENDÈNCIA (73.500hab)

0’48  Ha

7’4  *

3’2  T.

Ha DE BOSC EQ.

 MUNICIPIS EQ.

TONELADES cO2

HABITANT

Co2
ÀREA PRODUCTIVA

CASETES EINES

SÒL ACTIVITAT AUTOGESTIONADA

DEPURACIÓ AIGÜES

NUM. ARBRES FRUITERS

HIVERNACLES

2.227 m2

  100 u.

  150 m2

  300 m2

   25 m2

  125 m2

FASE 1.1

3.066 m2

  210 u. 

  200 m2 

  650 m2

   50 m2

  175 m2

5.393 m2

  310 u. 

  350 m2 

  950 m2

   75 m2

  300 m2

FASE 1.2

4.723 m2

  261 u. 

  325 m2 

    - m2

  150 m2

  450 m2

10.116 m2

   571 u. 

   675 m2 

   950 m2

   225 m2

   750 m2

FASE 1.3

2.489 m2

  250 u. 

  225 m2 

    - m2

  150 m2

  475 m2

12.605 m2

   821 u. 

   900 m2 

   950 m2

   375 m2

  1225 m2

FASE 1.4

TIPOLOGIA LLAR

TIPOLOGIA TRASNPORT

M2 HABITATGE

HIPOTECA / LLOGUER

RENDA MITJANA FAMILIAR

NºINDIVIDUS PROMIG

3 dorm.

2 vehic.

100 m2

3000/11 €/m2\€/m2mes 

2050 €/mes

3.5

FAMILIA MERCAT LLIURE

1 dorm.

0.75 vehic.

35 m2

-/10 €/m2\€/m2mes 

900 €/mes

1.5

JOVES VPO

ECONOMIES ESCENARI

10.800 €/any

JOVES VPO

-6.933.5€/any
  3866,5€/any

  112€/any

 1235€/any

145,5€/any

  896€/any

2388,5€/any

  210€/any

  135€/any

 4200€/any

    0€/any

 4545€/any

24.600 €/any

MERCAT LLIURE

-18.807,7€/any
  5.792,3€/any

284’2€/any

2.910€/any

339,5€/any

1.792€/any

5.325,7€/any

  210€/any

  360€/any

330.000€/any
 11.000€/any

 1912€/any

13.482€/any

I.B.I.      0.52% preu viv. €/any

TAXA RESIDUS      210 €/any

INCREMENT VALOR DEL TERRENY 1200€

IMPOST TRACCIÓ MECÀNICA 180 €/any

IMPOSTOS

SERVEIS

AIGUA      75’19m3/any

ELECTRICITAT 6.396,5kwh/any

GAS   2.256,2kwh/any

GASOLINA   640l/any

CONSUMS MITJANS A SANT CUGAT

AIGUA (sorea)        1.08€/m3

ELECTRICITAT (endesa)    0,13€/kwh 

GAS (gas natural)       0,043€/kwh

TELECOMUNICACIONS     40€/mes

COST

Co2

5 GESTIÓ MOBILITAT3 GESTIÓ DE RESIDUS1 PRODUCCIÓ AGRÍCOLA

En funció de la seva situació i característi-
ques, els solars es subdividiran en fins a un 
màxim de 6 zones destinades a:

PRODUCCIÓ AGRÍCOLA

GESTIÓ DE L’ AIGUA

ACTIVITATS AUTOGESTIONADES

GESTIÓ ENERGÈTICA

GESTIÓ DE LA MOBILITAT

GESTIÓ DE RESIDUS

NORMES DEL JOC

GESTIÓ DE L’ AIGUA 2 GESTIÓ ENERGÈTICA4 

Unitats de mesura
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