
Valldoreix, a 09 de Maig de 2022 

 

Benvolgudes i benvolguts, 

Com a veïns de Sant Cugat, de l´avinguda Baixador de Valldoreix, i en vista de la manca de criteri que 
estem apreciant en la distribució de prioritats del pressupost en els darrers anys, volem doncs saber: 

• Per què estem patint les conseqüències de la redacció/execució a futur, d´un projecte amb 
requeriments tècnics i econòmics desorbitats i per sobre, fins i tot, de les qualitats de la 
Rambla del Celler de Sant Cugat. 

• Per què portem més de dos anys en espera de que SC i EMD es posin d´acord en el repartiment 
del pressupost, del tot desmesurat i que es pretén que sigui afrontat per les famílies de 
l´avinguda. 

• Per què, mentrestant, es van realitzant reurbanitzacions de carrers en estat acceptable i els 
veïns de l´avinguda Baixador seguim patint, pols, fang, vandalisme i fins i tot ens veiem en 
impedients per accedir a casa nostra desprès d´episodis de pluges i pagant el mateix IBI que 
qualsevol veí amb totes les “bondats” de viure a Sant Cugat. 

Volem recordar que fa 7 anys se’ns va dir que no a la banda de rodadura perquè la urbanització del 
carrer era imminent i que una banda de rodadura a més a més tenia una durada útil de 10 anys i que 
no pagava  la pena. Avui, podem tots constatar que si s’hagués implementat, ja n’hauríem gaudit 7 
anys amb una millor qualitat de vida per tots els veïns, i la finalització de la seva vida útil hauria 
coincidit amb la urbanització del carrer (confiem) al 2024-2025. 

Per tant, demanem, a banda de respostes sense evasives: 

- Capa de rodadura immediata per mitigar el desastre del carrer i la falta de salubritat i 
seguretat dels veïns 

- Acord entre SC i EMD per assumir, si finalment es porta a terme el projecte d´urbanització 

Estem ALARMATS  I EMPIPATS, i amb raó , doncs veiem que decisions, suposadament tècniques i que 
NO ho son, passen per sobre de la voluntat política que tant SC i EMD ens van traslladar als veïns ara 
fa més d´un any. En cap cas es un tema de procediment sinó de voluntat política i de posar-se de una 
vegada al costat dels veïns.  

Moltes gràcies, 

Salutacions 

Associació de Veïns de l´Avinguda Baixador de Valldoreix i carrers adjacents 

 

 

 


