
som sant cugat
octubre  
2016

03 construïm ciutat amb tu  

Nou curs escolar: 
Més alumnes, més centres 
i nous projectes



Sant Cugat té un compromís ferm amb l’educació. Com a ‘Ciutat 
Educadora’, tots els agents (centres educatius, administració, fa-
mílies, entitats, etc.) treballem colze a colze per garantir una edu-
cació de qualitat i permanent per a tota la ciutadania. 

Aquest curs arrenca amb més alumnes i també amb més centres 
educatius. Ha començat a caminar la dotzena escola i ben aviat 
esperem que sigui una realitat el nou institut Leonardo Da Vinci. 
Amb una població tan jove com la nostra, on un 25% està en edat 
escolar, vetllem i treballem perquè l’oferta educativa cobreixi les 
necessitats de la nostra població. 

Hem fet una aposta per la innovació educativa. Volem que el nos-
tre model educatiu sigui dinàmic i que s’adapti a les necessitats 
de cada moment. Això implica que, en diversos centres del mu-
nicipi, es treballi amb enfocaments pedagògics innovadors que 
facultin els infants i joves per inserir-se plenament en la societat 
adulta. 

Vull acabar fent un reconeixement el cos de mestres i profes-
sors que imparteixen classes a la ciutat. Els mestres tenen un 
paper fonamental. La seva funció no és únicament la d’ensenyar, 
sinó també acompanyar, compartir, il·lusionar i estimar.
 
La ciutat és avui també un agent educador. L’educació és cosa 
de tots!

Mercè Conesa
Alcaldessa de Sant Cugat

Aquesta revista és una publicació  
de l’Ajuntament de Sant Cugat.  
Contacte: comunicacio@santcugat.cat  
www.santcugat.cat

@mconesapages

www.facebook.com/merceconesa

@mconesapages
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Incentivem
la contractació 
i la creació d’ocupació

Assignacions econòmiques adreçada a les empreses que con-
tractin persones en atur. El consistori finançarà el 50% de les des-
peses salarials i de la Seguretat Social en contractes indefinits o 
de més d’un any.
Per ser-ne beneficiàries, les empreses hauran de complir els se-
güents requisits:
• No haver contractat en els últims 12 mesos a la persona propo-

sada per a aquesta contractació.
• No haver realitzat acomiadaments improcedents o expedients 

de regulació d’ocupació en els 3 mesos anteriors a la data de 
contractació.

• Formalitzar un contracte laboral de com a mínim 12 mesos.
• Que l’empresa incrementi amb el contracte la plantilla existent.

Línia d’ajuts per la creació de noves empreses. L’Ajuntament apor-
tarà fins a 4.000€ per afrontar les despeses associades a l’inici de 
l’activitat empresarial. L’objectiu és fomentar l’ocupabilitat, lluitar 
contra l’atur i contribuir activament a l’emprenedoria.
Els ajuts serviran per fer front a les següents despeses:
• La quota de cotització als autònoms dels 12 primers mesos.
• Taxa municipal de llicències d’obres per inici d’activitat i ICIO.
• Taxa municipal per a l’obertura de l’establiment.
• El cost de l’informe tècnic o projecte del negoci. 
• Les despeses notarials de l’escriptura pública de constitució.
• Les despeses del gestoria o assessoria dels tràmits d’alta de 

l’autònom/a o empresa.

L’Ajuntament ha posat en marxa dues línies d’ajudes per afavorir la contractació 
de persones aturades i la creació d’empreses. La voluntat és contribuir a 
combatre l’atur i fer que Sant Cugat sigui un municipi emprenedor, socialment 
just i cohesionat.  

El 50% 
dels costos 

dels treballadors 
seran pagats per 

l’Ajuntament

L’Ajuntament
cobreix fins a 
4.000€

per cada nou
negoci

  +info
santcugat.cat/tramits 
o demaneu cita prèvia 
a l’Oficina d’Atenció 
a l’Empresa (OAE) 
a través del 010

  1    Per empreses

   2    Per engegar un negoci
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L’educació, 
una assignatura de ciutat

Una quarta part 
dels santcugatencs, 
en edat escolar

Sant Cugat compta amb un total de 
20.388 infants i joves matriculats als cen-
tres d’educació infantil, primària i secun-
dària. D’aquesta xifra, un 44% cursa els es-
tudis en centres de titularitat pública; un 
35,6%, en centres concertats i, finalment, 
un 20,4% en centres privats. 

Dels 89.000 santcugatencs, gairebé un 
25% són estudiants. Es tracta d’una dada 
rellevant, perquè situa Sant Cugat al cap-
damunt de Catalunya en població en edat 
escolar. Precisament, el creixement sos-
tingut del nombre d’infants ha fet neces-
sària l’obertura d’una nova escola al muni-
cipi, que, provisionalment, s’ha ubicat al 
costat de l’escola L’Olivera. Properament, 
la Generalitat construirà la nova escola als 
terrenys que ha cedit l’Ajuntament i que 
estan ubicats al carrer d’Alfons d’Aragó. A 
finals de 2016 la Generalitat podrà iniciar 

les obres de construcció de nou institut 
Leonardo da Vinci, al qual l’ajuntament ha 
aportat 800.000€ per a la millora de les 
instal·lacions.

Però l’oferta formativa de Sant Cugat no 
se centra solament en l’educació infantil, 
primària i secundària, sinó que abraça tots 
els nivells educatius i tipologies formati-
ves. La ciutat disposa d’una gran oferta, 
que comprèn des de graus universitaris 
fins a la formació d’adults, incloent-hi els 
cicles formatius de grau mitjà i superi-
or, l’ensenyament d’idiomes (EOI) i d’arts 
plàstiques. 

Entra en servei
una nova 
escola d’infantil 
i primària; 
la 12a a la ciutat

5.005 alumnes

5.075 alumnes

7.766 alumnes

2.673 alumnes

Educació Secundària 
Postobligatòria

Educació Secundària Obligatòria

Educació Infantil

Educació Primària

20.520 alumnes 
matriculats 
a Sant Cugat

Primer dia de curs a l’escola Pins del Vallès

4 som sant cugat_2 | 20164 som sant cugat_3 | 2016



Amb la voluntat de mantenir l’excel·lència 
educativa dels centres escolars, l’Ajunta-
ment està duent a terme tasques de millo-
ra als centres educatius del municipi. Una 
part de les obres ja s’ha fet aquest estiu. La 
resta s’allargarà durant el curs.

Principals obres que s’han dut 
a terme aquest estiu

Escola Collserola: separació dels espais 
interiors de l’escola a la zona de conser-
geria.
Escola Pins del Vallès: renovació de la 
granja.
Escola d’Art i Disseny: renovació de les 
instal·lacions elèctriques, trasllat de les 
aules d’escultura i de ceràmica i adequa-
ció com a noves aules.
Escola La Floresta: intervenció en el pati 
de l’escola, que és un bosc, a fi de fer-hi 
una actuació general paisatgística.
Escola Nova: instal·lació dels mòduls i 
adequació del pati i instal·lació d’elements 
de joc i hort.
Institut Pla Farreras: adequació i il·lu-
minació del camí d’accés des del parc, i 
construcció d’escales per tenir un accés 
directe fins la porta del centre.

Principals obres que es duran 
a terme durant el curs

Obres al Patronat Municipal d’Educació

L’Ajuntament destina un total de 499.500€ 
als centres educatius que depenen del Pa-

tronat Municipal d’Educació. Algunes de 
les intervencions que es duran terme són 
les següents:
Escola d’Art i Disseny: instal·lació d’aire 
condicionat, adequació d’instal·lacions 
elèctriques i adequació de dues noves au-
les.
Museu del Tapís Contemporani - Casa 
Aymat: adequació dels espais per a tallers.
Escola Bressol La Mimosa - Can Llobet: 
adequació dels espais de la planta baixa. 

Obres als centres educatius de primària

El consistori també duu a terme obres 
d’adequació i arranjament als centres edu-

Millores als centres 
educatius per 
un valor de més 
d’1M€

catius de primària per un import total de 
744.600 €. Algunes de les principals in-
tervencions són les següents:
Escola Gerbert d’Orlhac: construcció 
d’un lavabo per als mestres, insonoritza-
ció del menjador i de les escales. Pintura 
interior.
Escola Pi d’en Xandri: nou accés per als 
alumnes d’educació infantil i pintada de 
l’edifici.
Escola L’Olivera: estructures de pati a in-
fantil i a primària, arranjament de la porta 
de fusta de l’accés a infantil, un nou sorral 
a l’espai de cicle inicial.

El curs 2016-2017 ha arrencat aquest setembre amb un increment del nombre 

d’escolars, dels centres educatius i de la inversió en obres de millora. 

Amb 24 centres educatius, Sant Cugat és referent d’excel·lència educativa 

amb un marcat caràcter innovador.

Escola La Floresta Escola Nova 

Escola Pins del Vallès Institut Pla Farreras
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Reforcem l’educació musical
L’Ajuntament reforça la capacitació del 
professorat de les escoles de primària en 
educació musical. El projecte de formació 
del professorat s’imparteix actualment a 
l’escola Ciutat d’Alba, Collserola, L’Olivera 
i Turó de Can Mates. L’objectiu és esten-
dre’l a altres escoles de la ciutat. Aquest 
projecte, basat en metodologies innova-
dores, parteix de la idea que l’aprenentat-
ge de la música ajuda a estructurar el pen-
sament i a millorar els resultats acadèmics 
i les competències bàsiques dels infants.

Sant Cugat està orien-
tant el seu projecte 
educatiu cap a la inno-
vació en educació. És 
a dir, en el desenvolu-
pament de nous marcs 
d’aprenentatge que 
propiciïn el desenvo-
lupament d’habilitats 
adaptades al segle XXI, 
un món canviant, basat 
en la informació i el co-
neixement.

La innovació educati-
va implica introduir as-
pectes nous en la ma-
nera de fer i d’entendre 
l’educació per tal que, 
a les aules, es generi 
un desig i curiositat ve-
ritable d’aprendre per 
part de l’alumnat.

L’aposta per la innova-
ció educativa no posa 
en dubte que el domi-
ni i l’aprenentatge del 
contingut és impor-
tant, sinó que és igual-
ment important desen-
volupar l’habilitat de 
l’alumne per anar més 
enllà, per qüestionar i 
aplicar allò après a les 
situacions noves.

Projectes destacats

6 som sant cugat_3 | 2016

Un municipi pioner 
en la innovació educativa

Programa de millora 
de la lectura - Pacbal
El programa, que vol millorar la compe-
tència lectora dels infants, dóna resposta 
a les necessitats de suport dels alumnes 
davant les dificultats en la lectura, a partir 
del seguiment individualitzat i l’adaptació 
dels materials, per garantir que tot infant 
consolidi l’aprenentatge de la lectura. 
De manera pilot, el programa s’aplicarà 
aquest curs a les escoles Collserola, Avenç 
i Viaró, i durant els propers anys s’estendrà 
a la resta de centres.

Espais educatius  digitals 
La ciutat és en si mateixa un espai amb 
grans possibilitats d’aprenentatge. A tra-
vés d’una aplicació de geolocalització 
per a smartphones, els centres educatius 
podran treballar continguts curriculars 
(matemàtiques, ciències, cultura, història, 
etc.) mentre els alumnes coneixen l’en-
torn. El programa també fomenta l’ús de 
les eines tecnològiques, en tant que els 
mateixos alumnes podran crear contin-
guts educatius per a la ciutat.



Quins són els principis 
clau que defineixen 
la innovació educativa 
i els espais d’aprenentatge 
innovadors segons 
l’OCDE? 

          L’alumne es troba al centre 
d’allò que passa a l’aula a través 
d’activitats que fomenten el seu 
coneixement i creixement.

 L’aprenentatge es considera 
una pràctica social. És a dir, els in-
fants i joves aprenen gràcies a la in-
teracció i no de manera individual i 
aïllada.

 La interacció entre les emoci-
ons, la motivació i el coneixement 
facilita l’aprenentatge dels alum-
nes.

 Els entorns d’innovació edu-
cativa reflecteixen la diversitat de 
coneixements i experiències prèvi-
es de cada alumne.

 Cal saber motivar els infants 
i joves, especialment a través dels 
reptes i del treball en equip, per-
què s’ajudin mútuament.

 L’avaluació no és una finalitat 
en si mateixa, sinó que és una refe-
rència que ajuda a preparar la lliçó 
següent.

 L’aprenentatge necessita arri-
bar al món real. Cal que els estudi-
ants vegin la utilitat dels coneixe-
ments que adquireixen.

1

2

3

4

5

6

7
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Tallers d’impressió 
en 3D
Aquest programa de col·laboració amb 
l’empresa Ricoh formarà els mestres de 
les escoles de la ciutat per tal que puguin 
incorporar la impressió en 3D com a ele-
ment transformador de l’educació, ja que 
permet materialitzar en un objecte real 
conceptes del currículum que sovint són 
difícils d’explicar. El programa millora la 
competència digital dels alumnes.

Technology 
Immersion for Schools 
És un programa de col·laboració amb l’em-
presa Hewlett Packard que s’aplica de ma-
nera pilot a les escoles Collserola, Pi d’en 
Xandri i Avenç. L’objectiu del programa és 
despertar vocacions científiques i tecno-
lògiques entre l’alumnat, desenvolupar les 
competències STEM (science, technology, 
engineering and mathematics) i fer evi-
dent que l’enginyeria és present en la vida 
quotidiana de les persones.

Micro First 
Lego League
Els centres de secundària de la ciutat po-
dran participar en una Micro First Lego 
League, que se celebrarà a Sant Cugat i 
que els donarà pas a competir en la FLL. 
Aquest desafiament internacional vol des-
vetllar l’interès dels joves per la ciència i 
la tecnologia a través de la robòtica i dels 
reptes temàtics que involucrin els joves 
d’ESO en la investigació, la resolució de 
problemes i la ciència.
          www.firstlegoleague.es/ca



Sant Cugat, 
ciutat jove!

Si estàs estudiant...
A part de les tres biblioteques i del Casal TorreBlanca, en èpo-
ques d’examen l’Ajuntament augmenta els espais i els horaris 
disponibles per estudiar: a ESADE, a Cal Temerari i al Centre 
Social i Sanitari de La Floresta. 
www.santcugat.cat/servei/espais-estudi

Et vols independitzar?
L’Ajuntament, a través de Promusa, ha construït 234 pisos de 
lloguer per a joves a uns preus assequibles.  Però si busques 
habitació o pis per compartir pots buscar el que més s’adapti 
a les teves necessitats a la borsa d’habitatge local.
www.promusa.cat

Però més enllà de la música, la cultura 
és molt més...
Si et motiven les arts escèniques, a Sant Cugat s’han adaptat 
espais per a grafits, però si el que de veritat t’agrada és la lec-
tura a L’Alternoteca de l’Oh!ficina Jove per intercanviar llibres, 
còmics i material audiovisual. 
           @centresculturals

...o busques feina?
Si ja has acabat els estudis i necessites polir el teu currículum, 
vols eines o formació específica, ves a l’Oh!FICINA JOVE del 
Casal TorreBlanca. Allà hi trobaràs assessorament laboral i 
programes de transició al treball. A més del Servei d’Ocupació 
Municipal (SOM).  
www.santcugatocupacio.cat

Si tens un grup de música això t’interessa:
No tot és estudiar i treballar. A La Pua, Oficina Musical hi troba-
ràs tot el que necessites. És un espai de dinamització i promo-
ció musical destinat a tots els amants de la música. A més pots 
assajar als bucs que hi ha al Casal TorreBlanca. 
            667.410.731
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Sant Cugat és una ciutat que mira al futur i aposta pels joves. Pensar i 
dissenyar un entorn que els acompanyi en el seu dia a dia és el principal 
objectiu de l’Ajuntament oferint espais i programes, garantint el seu benestar 
social, potenciant la cultura i creant oportunitats que fomentin la seva 
autonomia personal. 

Sabies que a Sant Cugat hi ha espais a l’aire 
lliure per fer esport?
L’skate està de moda i el pots practicar al parc de la Pollancre-
da o a Mira-sol. Per jugar a futbol o a bàsquet tens les pistes 
poliesportives o la pista de les Planes. Però si el que t’agrada 
és la bicicleta, a través dels carrils bici pots anar al parc de trial 
del carrer de Salvador Espriu. 
www.omet.santcugat.cat

Per viatjar i conèixer món: 
Vés a la Viatgeteca de l’Oh!ficina Jove per poder planejar 
viatges amb la màxima facilitat. 
           @ohficina_jove

Més enllà del què, també 
importa on. I Sant Cugat 
compta amb una xarxa 
d’edificis per als joves que 
va creixent a mida que els 
joves s’hi van implicant:

L’Oh!ficina Jove al Casal 
TorreBlanca
www.oficinajove.santcugat.cat 
Av. Pla del Vinyet 81-85 

Lokal de Joves de les Planes 
Plaça del Coll de la Creu d’en 
Blau, 7

Si tens 
propostes les 
volem saber!! 

La participació és la clau 
per dibuixar el futur que 
volem per a la ciutat.
 
A través del Consell de 
Joves 13/16 pots dir-nos 
tot allò que trobis a faltar a 
Sant Cugat. 
Busca’ns a twitter: 
@cjoves1316stc

Un nou Casal 
de Joves per a 
la Floresta 
L’Ajuntament impulsarà un Casal de 
Joves al centre cívic de can Llobet 
(carrer del Ginjoler, 10). La Floresta 
necessita un espai de reunió i de 
trobada per a aquest col·lectiu i 
és per això que ja s’ha començat 
a treballar amb l’Assemblea de 
Joves per concretar el projecte. 
És previst que, properament, es 
presenti un pla funcional per posar 
en marxa el nou casal.
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Barris

Està situat al costat del Casal de Mira-sol i 
disposa d’una zona d’horts per a ús de ve-
ïns (40 parcel·les), una zona d’hort comu-
nal, un hivernacle, una pèrgola, un espai 
de lleure, una zona de compostatge co-
munitari i diferents espais d’emmagatze-
matge. Els seus usuaris s’han constituït en 
associació d’hortolans i ja han començat 
a plantar-hi les primeres verdures i hor-
talisses. Tothom qui vulgui participar en 
aquest projecte municipal s’ha de posar 
en contacte amb:

L’Ajuntament ha iniciat els tràmits per re-
novar la xarxa de clavegueram que passa 
pels torrents de Buscarons i Saladrigues. 
Aquesta actuació suposarà una inver-
sió municipal d’uns 3’2 milions d’euros 
als quals cal afegir 188.000 euros de la 
redacció del projecte d’obres, que s’aca-
ba d’adjudicar.  
La nova xarxa de clavegueram es con-
cebrà i construirà d’acord amb diversos 
condicionants, com la trama urbana dels 
torrents, les diferents seccions del seu 

recorregut, la necessitat de mantenir el 
servei de clavegueram durant les obres i 
la inclusió del projecte en la Xarxa Natu-
ra 2000 i en el Parc de Collserola, entre 
altres. 
Paral·lelament, aquest projecte d’obres 
també preveu millorar l’espai fluvial dels 
torrents en les parts no urbanitzades. 
L’objectiu és protegir-lo de les erosions de 
les escorrenties i obrir nous espais verds 
al ciutadà, dels quals ara per ara no pot 
gaudir.

vés de les seves plaques fotovoltaiques. 
L’objectiu d’aquesta intervenció, que ha 
suposat una inversió d’uns 70.000€, és 
convertir aquest mòdul en un nou espai 
d’intercanvi i de trobada veïnal. Tothom 
qui vulgui proposar i participar de les 
activitats es pot posar en contacte amb:  
espaieco@gmail.com

L’arranjament del mòdul ECO forma part 
del conjunt de reformes que l’Ajuntament 
ha projectat, mitjançant un procés de par-
ticipació ciutadana, a l’espai Pere Grau. 

L’Ajuntament ha iniciat treballs d’arran-
jament del mòdul ECO de les Planes, un 
prototip construït per alumnes de l’Esco-
la d’Arquitectura del Vallès amb criteris 
d’ecoeficiència i que actualment està ubi-
cada a l’espai Pere Grau (zona de la pista 
esportiva). Entre altres millores, s’han ade-
quat portes i finestres, s’ha construït un 
nou paviment i s’han motoritzat les ober-
tures del sostre per facilitar la ventilació 
encreuada. Properament es col·locaran 
bateries per possibilitar que aquest edi-
fici sigui energèticament autònom a tra-

som mira-sol    En marxa l’hort comunitari

som la floresta    Millores als torrents de Buscarons i Saladrigues

som les planes    Un nou espai social

hortsurbans@santcugat.cat. 
L’Hort comunitari de Mira-sol va néixer 
com a proposta del Consell de Barri i s’ha 
posat en marxa des de l’entitat Cíclica 
amb el pressupost de lliure disposició. Així 
mateix, forma part del programa d’horts 
urbans “Cultiva’t”, que l’Ajuntament ha en-
gegat amb l’objectiu de posar a l’abast del 
ciutadà una xarxa de terrenys de propietat 
pública o privada per a la pràctica de l’hor-
ticultura urbana ecològica.
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Finalitza la 1a fase del 
Pla de Millora de la Floresta

Amb aquestes obres, que han servit per pavimentar 41 carrers, l’Ajuntament 
dóna un nou impuls a l’entorn urbà del barri.

L’any 2015 l’Ajuntament va iniciar el Pla 
de la Floresta amb l’objectiu de millorar el 
barri i preservar la seva estreta vinculació 
amb l’àmbit natural de Collserola.
S’impulsaran noves fases de millora, que 
s’han consensuat amb la ciutadania a tra-
vés de processos participatius.

Segona fase del Pla de Millora 

Està previst que aquesta tardor comenci 
el procés participatiu per definir com s’ha 
de desenvolupar la segona fase del Pla de 

Millora de la Floresta, que preveu la reha-
bilitació de passatges, escales, placetes, 
cruïlles i corriols que conformen la Flo-
resta.

Remodelació de les places 
del Centre i Pere Planes

Una seixantena de veïns i veïnes de la Flo-
resta han format part del procés partici-
patiu per definir les millores que es faran 
en aquestes places. L’objectiu és endre-
çar-les urbanísticament i fer actuacions 

en favor de la seguretat viària. Els treballs 
de remodelació es licitaran aquesta tardor 
i suposaran una inversió d’uns 450.000 
euros. 

2,5M€
d’inversió

En total s’han 
pavimentat 
11 km 
de carrers

S’han asfaltat 
41 carrers

Av. de les Mines C. Crepuscle / Av. de les MinesC. Sant Josep Oriol
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Què puc fer a Sant Cugat?
aquesta tardor

Arriba el Festival 
Nacional de Poesia
El Festival Nacional de Poesia a Sant Cugat celebra 
enguany la 16a edició. És una iniciativa de la Ins-
titució de les Lletres Catalanes i l’Ajuntament que 
pretén, any rere any, escampar la poesia arreu de 
la ciutat durant una intensa setmana que s’acaba 
dilatant durant tota la tardor.
 
La ciutat s’omple de poesia i trobareu versos a 
molts espais de la ciutat: biblioteques, Teatre-Au-
ditori, llibreries, galeries d’art, escola de música, el 
Celler, Casa de Cultura, Casal TorreBlanca o l’Arxiu 
Nacional, entre d’altres.

El Festival va sorgir de les primeres Nits de poesia, 
que van acabar convertint-se en el Festival Nacio-
nal que és avui, la trobada anual de tardor de poe-
tes i lectors. Un dels seus objectius és que la poesia 
s’encomani a qui no la consumeixi habitualment, i 
és per aquest motiu que durant el Festival la po-
esia s’agermana amb altres disciplines artístiques 
com ara la música, la dansa, les arts visuals, les arts 
plàstiques i, enguany, de manera destacada amb la 
fotografia.

Aquest Festival i el Premi de Poesia Gabriel Ferrater 
situen Sant Cugat en el cim poètic nacional.

“Teixim la ciutat”, 
proposta artística 
d’art tèxtil
“Teixim la ciutat” convida els ciutadans de totes 
les edats a viure una jornada el 5 de novembre per 
apropar-se al tapís contemporani i participar en un 
seguit d’activitats que promouen el coneixement 
de l’art tèxtil i la recuperació de sabers antics tot 
donant suport a noves maneres d’expressió.

Sant Cugat, com a pionera i referent a tot l’Es-
tat amb relació al tapís contemporani, genera en 
aquesta 3a edició propostes d’intervenció artística 
urbana de caràcter efímer en què el teixit i la poesia 
s’entrellacen per tal d’esdevenir canals de coneixe-
ment i comunicació. 

“Teixim la ciutat” és una iniciativa dels Museus de 
Sant Cugat i compta amb el suport i la participació 
d’artistes tèxtils, artesans, mestres, espais-taller, 
botigues especialitzades, nenes i nens, joves i avis 
i àvies de la ciutat.

En aquesta edició, a més de les diverses activitats 
que tindran lloc a la plaça de l’Om i la plaça Augus-
ta, entre les 11 i les 19 hores, es presenten tres pro-
postes singulars fruit d’un procés de treball inter-
generacional a l’entorn de temes socials rellevants 
com ara el dret a migrar o les pràctiques sosteni-
bles en l’àmbit tèxtil.
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T’apuntes 
a les noves 
activitats?
Comença un nou curs i els vuit equipaments mu-
nicipals que formen la Xarxa de Centres Culturals 
Polivalents ofereix un ampli ventall de propostes 
ben a prop de casa teva: 

La nova programació de cursos i tallers per al tri-
mestre octubre-desembre de 2016 ve carregada 
amb més de 200 propostes diferents repartides 
per tots els centres amb més de 1.000 places dis-
ponibles. 

La programació d’espectacle “De prop” ofereix 
aquest darrer trimestre de l’any un ampli ventall 
d’espectacles de petit format i d’activitats, en què 
té cabuda la música, la dansa, el teatre, la poesia, 
el cinema documental, les conferències i les ex-
posicions. Es tracta d’una oferta cultural per a tots 
els públics. Si sou un col·lectiu santcugatenc vin-
culat amb les arts escèniques i voleu formar part 
d’aquesta programació que organitza la Xarxa de 
Centres Culturals Polivalents, podeu fer la vostra 
proposta d’espectacle en la nova convocatòria 
oberta fins al 30 de novembre.

A través de la Xarxa es promou la cessió pública d’es-
pais, el suport a les entitats i l’impuls a la creativitat. 
Trobareu informació detallada de tota l’oferta a:
www.centresculturals.santcugat.cat 

Les biblioteques, 
una font 
de recursos!

Sabeu que cada una de les biblioteques de la ciutat 
disposa dins del seu fons documental d’una secció 
especialitzada? La de Gabriel Ferrater, al nucli, de-
dicada al fons teatral; la biblioteca Marta Pessarro-
dona, a Mira-sol, té un fons de poesia catalana i la 
biblioteca Miquel Batllori, situada a Volpelleres, un 
fons dedicat a ciència-ficció.

El servei de Biblioteques de Sant Cugat té com a fi-
nalitat oferir l’accés a la cultura, la informació, l’oci 
i les noves tecnologies a tota la població i arribar 
a ser un servei cultural de referència al municipi. 
L’accés a les biblioteques és lliure i gratuït. Per fer 
ús dels seus serveis només cal inscriure-s’hi i fer-
se’n el carnet, presentant la documentació perso-
nal.

A banda dels serveis de préstec, Internet i wi-fi, 
premsa, etc., ofereix activitats literàries com ara 
clubs de lectura, recitals de poesia i prosa, hores 
del conte, exposicions i activitats tecnològiques 
com cursos d’informàtica a la biblioteca de Mi-
ra-sol, o el Living Lab de la biblioteca Miquel Batllo-
ri, un espai d’experimentació de diferents aplicaci-
ons tecnològiques adreçades al món de la cultura.
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La ciutat que volem

Els pròxims tres anys seran 
definitoris per aconseguir el 
Sant Cugat que volem: una 
ciutat endreçada, amb qua-
litat urbana, cohesionada i 
amb un entorn urbà sosteni-
ble i eficient. Ens vam presen-
tar a les eleccions del 2015 
amb les idees clares i ara cal 
posar fil a l’agulla al projec-
te de ciutat dividit en qua-
tre grans àmbits d’actuació 
-desenvolupament econò-
mic, progrés social, cultura 
innovadora, entorn urbà-. La 
confiança que ens van donar 
els santcugatencs i santcu-
gatenques a les urnes s’ha de 
transformar en aconseguir la 
ciutat que volem i ho farem a 
través del desenvolupament i 
el progrés econòmic, fomen-
tar l’ocupabilitat de les perso-
nes. Prioritzem l’acompanya-
ment de la ciutadania durant 
totes les etapes de la vida, 
hem de fer un salt qualitatiu 
en termes de sostenibilitat, 
hem de començar a reduir el 
vehicle privat i posicionar la 
bicicleta com a alternativa 
de la mobilitat.  En definitiva, 
hem de treballar per tenir ac-
tivada la ciutat que ha de do-
nar resposta a la ciutadania.

Investigar. Fiscalitzar. 
Fer seguiment i informar

A grans trets aquestes són les 
tasques de la feina de l’oposi-
ció al consistori;  vetllar per la 
transparència de l’organisme, 
entre moltes d’altres, és clar. A 
Sant Cugat, i arran del cas que 
encara avui està a instàncies 
judicials sobre el pressumpte  
finançament il·legal de l’antiga 
CDC i una suposada connexió 
amb Sant Cugat, hem estat pi-
oners en crear una comissió 
d’investigació monotemàtica. 
Formalment es diu Comis-
sió Especial Informativa Cas 
Teyco i l’objecte principal és 
la investigació  de les licitaci-
ons i contractacions d’aquesta 
empresa amb l’Ajuntament. 
Portem més de mig any amb 
la Comissió,  i la feina ha estat 
ingent, però podem concloure 
satisfetes, que la Comissió ja 
té conlusions. El mecanisme 
ha funcionat. Les concluisons, 
que no avanço, assenyalen, 
que queda molta feina per fer 
en matèria de transparència 
i bon govern i sobretot en re-
baixar la gelosia amb la qual 
s’allunya l’oposició de la in-
formació important i que l’au-
tocomplaença és una mala 
companya de viatge. Estiguin 
atentes a les conclusions.

Colaboración ciudadana

Antes de iniciar las vacacio-
nes de verano, nuestro grupo y 
otros solicitamos el incremen-
to de efectivos de Mossos d’Es-
quadra en nuestro municipio. 
El equipo de Gobierno y toda 
la oposición –excepto el PP– 
se posicionó en contra, ale-
gando que Sant Cugat es una 
de las ciudades más seguras. 
Además, aprobábamos en el 
mismo pleno la incorporación 
de un profesional de la segu-
ridad al equipo de Gobierno, 
falto desde el inicio de la legis-
latura. Omisión grave en la pre-
visión de Convergencia en uno 
de los pilares fundamentales 
del bienestar social. 

Pero la seguridad no es compe-
tencia exclusiva de la Policía. 
No menos importante es la co-
laboración ciudadana a la hora 
de prevenir: informar de movi-
mientos extraños o denunciar 
a la Policía los hurtos en traste-
ros son actitudes fundamenta-
les para evitar males mayores.

Por nuestra parte, continuare-
mos exigiendo mejoras para 
evitar que más vecinos tengan 
que contratar seguridad priva-
da. Al fin y al cabo ya pagamos 
ese servicio al Ayuntamiento.

Els grups municipals opinen
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Combatem les desigualtats 
geogràfiques i econòmiques!

Des de l’inici del mandat hem 
volgut impulsar mesures per 
posar fi al greuge compara-
tiu que pateixen les persones 
dels districtes en relació amb 
aquelles que viuen al centre, 
especialment pel que fa a la 
manca de serveis. Celebrem, 
per tant, que el veïnat de les 
Planes per fi pugui disposar 
d’una brigada d’obres especí-
fica, una reivindicació històri-
ca del seu teixit associatiu. 

Malgrat això, en els últims me-
sos hem vist com altres barris 
han alçat la veu per denunciar 
deixadesa per part del govern. 
En el darrer Consell de Barri 
de Mira-sol i al Ple municipal 
es van posar de manifest els 
problemes de soroll i salubri-
tat que pateix el veïnat. 

Un dels altres indicadors de 
la desigualtat és tenir feina 
o no. En aquest sentit, estem 
molt satisfets d’haver tirat 
endavant una subvenció de 
500.000 euros per fomen-
tar l’ocupació en empreses i 
en projectes d’emprenedoria. 
Generar ocupació és essen-
cial per combatre l’exclusió 
social.

Nou organigrama

Fa uns dies el fins ara tinent 
d’alcalde d’Economia, Hisen-
da i Promoció econòmica ens 
va comunicar que deixava el 
càrrec, per motius personals, 
però no l’acta de regidor. Això 
implicava que no sortia del go-
vern municipal i que, per tant, 
no es posaria ningú en el seu 
lloc, i que calia repartir les se-
ves tasques. Així doncs, ara 
aquestes tasques –hisenda, 
economia, recursos humans i 
promoció econòmica– les te-
nim escampades en diferents 
comissions i sota les directrius 
de diferents persones. No pen-
sem que sigui molt aventurat 
suposar que això comportarà 
necessàriament diferents vi-
sions de temes tan importants 
com són els pressupostos, 
l’endeutament i les prioritats 
econòmiques del nostre mu-
nicipi.

Més enllà de sentir la pèrdua 
d’una persona que conside-
rem sensata i dialogant, la-
mentem el que, d’entrada, 
sembla una disbauxa ja que 
no solament s’han repartit els 
temes econòmics sinó d’altres 
i només el temps ens dirà si la 
solució estratègica dissenya-
da va ser encertada o no.

Nou cartipàs i més  
retribucions insolidàries

Encetàvem l’estiu amb les 
propostes d’un nou cartipàs 
i l’augment de la retribució a 
alguns regidors.  Una, forçada 
per la marxa del Sr. Brugaro-
les, deixant responsabilitats 
de govern, però mantenint la 
retribució, fet que mostra una 
FEBLESA DEL GOVERN, “des-
mantellant l’àrea d’Economia”, 
obligats per evitar l’entrada 
d’un regidor d’UDC. L’altra, 
poc a veure amb l’austeritat i 
els valors de dignificació polí-
tica, un augment de despesa 
no justificada per a portaveus. 
Sempre hem estat favora-
bles que TOTS els regidors de 
l’oposició, en situació d’atur, 
han de poder cotitzar a la Se-
guretat Social. Una altra cosa 
és que, des d’una visió tàctica, 
serveixi per aplanar relacions 
amb l’oposició. S’ha d’evitar 
situacions de dependència, la 
mesura és restrictiva, injusta i 
no igualitària, res a veure amb 
el prestigi. Sobta que aquells 
que aixecaven la bandera de 
la defensa de la igualtat re-
tributiva a igual tasca i iguals 
responsabilitats en siguin els 
grans beneficiats.

Gestió intel·ligent?

Tots som conscients que la 
gestió de totes les coses que 
comporta una ciutat com Sant 
Cugat no és una feina fàcil. 
Sabem que costa molt fer que 
els carrers estiguin nets cada 
dia, que hi hagi un correc-
te subministrament d’aigua, 
electricitat i gas, vetllar pel 
compliment de les normes de 
civisme, etc.

Però també sabem que tenim 
tot el dret que aquestes coses 
estiguin ben gestionades. I és 
aquest el problema, que sent 
Sant Cugat una de les ciutats 
que més impostos recapta per 
habitant també és una ciutat 
on no es gestionen correcta-
ment els recursos econòmics.

Com és possible que tinguem 
tants problemes d’asfaltat-
ge, de seguretat, de falta de 
recursos a entitats, d’horaris 
i llicències comercials o de 
mobilitat?

Des del Partit Popular volem 
una gestió intel·ligent, no una 
gestió que resolgui uns pro-
blemes però que en deixi d’al-
tres de banda.
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Mira els 
consells a:


