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Ciutat impulsora 
i generadora d’oportunitats



Impulsar és créixer 

Sant Cugat és avui motor econòmic de Catalunya gràcies 
a l’empenta i el dinamisme del seu teixit empresarial, 
comercial i emprenedor.
 
Treballem per enfortir el benestar amb la convicció que 
la millor política social és tenir feina. En aquest sentit, la 
nostra fixació és crear les condicions que afavoreixin la 
dinamització econòmica i la creació d’ocupació.
 
Aquestes condicions favorables ens exigeixen un lideratge 
responsable, explorant noves fórmules que permetin la 
creació de nous negocis i l’aterratge de noves empreses 
que creïn nous llocs de feina.
 
Això només és possible fer-ho amb el talent, les capacitats 
i la col·laboració dels ciutadans i ciutadanes i del teixit 
econòmic que fa moure aquesta ciutat.

Mercè Conesa
Alcaldessa de Sant Cugat
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de l’Ajuntament de Sant Cugat.  
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Ciutat emprenedora 
i generadora d’oportunitats

Sant Cugat és avui una ciutat amb un fort dinamisme i activitat econòmica 
que registra un dels índexs d’atur més baixos de l’Estat. Això és gràcies al seu 
ecosistema facilitador; hem propiciat que diferents agents econòmics i socials 
interactuïn i col·laborin. El resultat: més oportunitats, més feina i més benestar. 

Un motor econòmic

Sant Cugat és avui una de les ciutats amb 
menys atur gràcies a la seva activitat eco-
nòmica.  Malgrat els anys de crisi, aquesta 
activitat no s’ha frenat a Sant Cugat i ha 
seguit creixent fins a convertir-se en una 
de les àrees econòmiques més importants 
del país. 

L’any passat l’atur es va reduir a la ciutat 
en un 10% i ha rebaixat la dada dels 3.000 
aturats per primera vegada des del 2008, 
en ple inici de la crisi.

Una ciutat per viure i treballar

Més de 63.000 persones majors de 18 
anys treballen o estudien a temps complet 
a Sant Cugat. 
D’aquests, el 74% resideixen a Sant Cugat.
Només un 26% són de fora.
Segons aquestes dades, elaborades per 

Telefónica analitzant els desplaçaments 
dels dispositius mòbils, la gran majoria de 
ciutadans viuen i treballen a Sant Cugat, 
contràriament al que es pensa.

L’any 2016 l’atur 
es va reduir un 10% 

a Sant Cugat

Sant Cugat

L’atur al 2016

Catalunya Espanya

residents no residents 
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T’ajudem a impulsar 
el teu futur

EMPRENDRE 

  
Acompanyem, facilitem i impul-
sem el teu projecte emprenedor 
amb assessorament en aspectes 
empresarials, detecció de les te-
ves necessitats, informació sobre 
ajuts, subvencions i fonts de finan-
çament. T’oferim formació especí-
fica i t’ajudem en l’elaboració del 
pla d’empresa i estudi de viabilitat. 
A Sant Cugat també treballem pel 
foment de l’economia social, soli-
dària i cooperativa. 
A més, promovem projectes em-
prenedors de base tecnològica 
com el YUZZ, per a joves d’entre 18 
i 31 anys. 
Facilitem la ubicació del teu pro-
jecte empresarial en espais de 
coworking o despatxos amb preus 
competitius. 

FORMAR-SE

Oferim sessions formatives de 
desenvolupament de noves ha-
bilitats, programes de formació 
a mida per a sectors d’activitat 
estratègics i jornades divulgati-
ves de curta durada i de caràcter 
eminentment pràctic.

COMPARTIR

Col·laborem amb les principals 
associacions empresarials per 
impulsar esdeveniments que són 
ja referents del networking em-
presarial com Diàlegs de Comerç, 
el Fòrum Empresarial SantCugat-
Tribuna, la Nit de Sant Cugat Em-
presarial, les trobades d’emprene-
doria BeBusiness, les Converses 
d’innovació i els espais de relació 
i transferència tecnològica com els 
Living labs i FabLabs.

App Coworking Sant Cugat
Troba el teu espai de coworking
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L’Oficina d’Atenció a l’Empresa és la finestreta única per a empreses,  emprene-
dors i emprenedores. Si vols muntar un negoci, crear una start-up, tens idees 
i no saps com dur-les a terme, a l’OAE et donen sortida a les teves inquietuds 
empresarials. Des del 2009 assessorem, acompanyem i fem créixer el teixit 
empresarial de Sant Cugat. 

REEMPRENDRE

Vols vendre la teva empresa o com-
prar una empresa en funcionament? 
Amb el programa Reempresa tro-
baràs un mercat de compravenda 
de petites i mitjanes empreses a 
Catalunya. Un innovador model 
d’emprenedoria que fomenta la 
continuïtat d’empreses ja viables i 
que cerquen relleu en la propietat i 
direcció. 

         reempresa.org 

OCUPAR 

Si necessites trobar feina i no vols 
emprendre, Sant Cugat compta 
també amb una  activa borsa de 
treball. Si ets una empresa i estàs 
buscant personal, aquesta eina 
també et pot interessar!

         santcugatocupacio.cat. 
INVERTIR 

Sant Cugat ofereix a emprenedors 
i a inversors la millor localització 
per al seu projecte empresarial 
gràcies a una excel·lent xarxa de 
comunicacions i transport públic, 
una gran oferta de talent creatiu 
(som una de les 10 ciutats europe-
es on el 60% de la població té estu-
dis superiors) i a una administració 
oberta i transparent on fem que 
sigui fàcil “fer-ho possible” però al-
hora “fer-ho correctament”.

OAE. Demana cita prèvia al 010
Pl. de la Vila, 1.  oae@santcugat.cat
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A Can Sant Joan
anem per feina

Quatre grans intervencions
Nova xarxa de carril bici (12 km)

2 nous aparcaments

Més enllumenat públic

Arranjament de la carretera Rubí  
(pas soterrat autopista AP-7)

Av. Generalitat

Carretera de Rubí

+ ACCESSIBILITAT 
Arranjament i adequació per a vianants i ciclistes 
de la carretera de Rubí en el tram per sota de l’AP-7.

A LA FEINA, EN BICI
12 km nous de carril.
Apostem per una mobiliat 
més sostenible.
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UNA INVERSIÓ DE 5 M€

L’Ajuntament i l’Àrea Metropolitana 
de Barcelona (AMB) impulsen totes 
les obres que es duran a terme a 
can Sant Joan, excepte l’arranja-
ment del pas soterrat de l’AP-7 que 
va a càrrec de l’Incasòl.

Centre

Can Sant Joan + FACILITAT PER APARCAR 
Construïm 319 places d’aparcament 
que evitin el mal de cap de buscar on 
deixar el cotxe.

Av. Generalitat

+ ENLLUMENAT PÚBLIC 
S’instal·laran 215 fanals a l’av. Generalitat 
per millorar la il·luminació pública 
i potenciar un entorn urbà de qualitat.

+ CONNEXIÓ AMB EL CENTRE 
Enllaç amb l’actual xarxa de carril 
bici per millorar la connexió amb 
el centre.

POTENCIEM EL TRANSPORT PÚBLIC 
Fem arribar el carril bici fins 
l’estació de FGC per afavorir 
la combinació bici-tren.

En els propers mesos el Parc d’Activitats Econòmiques de Can Sant Joan, que 
concentra gran part de l’activitat econòmica de la ciutat, viurà una gran trans-
formació. L’objectiu és fer més còmode el dia a dia dels més de 15.000 treballa-
dors, alumnes i ciutadans que diàriament desenvolupen la seva activitat a les 
empreses o als centres educatius del parc empresarial.



Impulsem un comerç 
singular i de proximitat

Accions previstes 
en el Pla de Comerç:

Potenciar els mercats municipals i la 
producció de proximitat.
Ampliar l’eix de vianants fins a la carre-
tera de Cerdanyola.
Atraure i fidelitzar els treballadors dels 
parcs empresarials com a nous consu-
midors.
Potenciar les sinèrgies entre el turis-
me i comerç.
Crear l’Observatori del Comerç per 
conèixer l’evolució dels gustos i ne-
cessitats dels consumidors.

Realitzem 2’5 
compres 
a la setmana

Gastem una mitjana 
de 38 € 
per compra

Utilitzem 60 minuts 
per anar a comprar 
(de 30 a 45 si és fora del centre) A Sant Cugat 

hi comprem, principalment 
menjar i roba

El 35% 
dinem o sopem, 
regularment en algun 
establiment de la ciutat

Tenim 1.556 
locals comercials

Sant Cugat compta amb un potent teixit comercial. Un comerç de proximitat 
que genera riquesa, ocupació i reforça la vida als barris. Amb la voluntat de 
potenciar l’economia urbana, engeguem un seguit d’accions recollides en el Pla 
Estratègic de Comerç (PEC). 

•

•

•

•

•

El 50% 
dels santcugatencs 
té hàbits de compra 
per internet
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nostre barri, del tot necessaris per acabar 
de cobrir algunes de les mancances actu-
als. D’aquesta manera es materialitzarà la 
descentralització de l’activitat comercial 
de la ciutat, donant vida, en darrer terme, 
a l’eix comercial de Volpelleres.

El mercat municipal de Volpelleres és, 
sens dubte, un dels equipaments més re-
clamats pels veïns. Ens ha de permetre mi-
llorar l’oferta de productes frescos, però 
també incentivarà la implantació al seu 
voltant d’altres comerços de proximitat al 

Mercat de Volpelleres:
una nova centralitat 
comercial

Com serà?

Acollirà entre 15 i 20 parades amb pro-
ductes frescos.
Estarà al costat del supermercat que ja 
funciona al Volpelleres Centre. 
Disposarà de 309 places d’aparcament.
Tindrà dos accessos: carrer Benet Cor-
tada i carrer Antoni Bell (entrada super-
mercat).

•

•

•
•

Comprar a prop 

El mercat se sumarà a l’actual oferta de 
supermercat i d’altres serveis comercials 
que ja funcionen al Volpelleres Centre. 
D’aquesta manera pren forma una nova 
àrea comercial que aposta per la proxi-
mitat, un model que ja funciona amb èxit 
a Sant Cugat en zones com el Mercat de 
Torre Blanca o l’edifici Mira-sol Centre.

El 35% 
dinem o sopem, 
regularment en algun 
establiment de la ciutat

El nou mercat obrirà les seves portes l’any vinent a l’edifici Volpelleres Cen-
tre. D’aquesta manera es consolida aquesta àrea de centralitat comercial, que 
dóna un servei de proximitat als veïns i veïnes de Volpelleres i d’altres barris 
adjacents de la ciutat. 

Més vida a l’eix comercial de Volpelleres

Alberto Valcarce Barba
President de l’AVV del Barri 
de Volpelleres. (@Volpelleres)

El nou mercat 
es posarà en marxa

el 2018
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Barris

El Consell de Barri ha decidit arranjar, 
amb els diners de lliure disposició, l’es-
pai de joc infantil de la plaça del Coll de 
la Creu d’en Blau. 
El projecte inicial inclou la renovació 
del mobiliari de joc, la instal·lació d’un 
terra de cautxú, més segur, i reduir les 
tanques per fer que l’espai sigui més am-

El Centre Social i Sanitari ja disposa d’un 
Biblio@ccés, és a dir, d’un punt d’accés 
al Servei de Biblioteques de Sant Cugat 
que permet sol·licitar i agafar en préstec 
documents (llibres, DVDs, CDs, etc.) de 
la Xarxa de la Diputació. 
Gràcies a aquest Biblio@ccés, es pot 
consultar el fons documental de les 
biblioteques des del Centre Social i 
Sanitari. 

Ja s’han traçat les grans línies d’aquest 
nou equipament esportiu que compta-
rà amb una piscina coberta, un camp 
de futbol 7 amb vestidors i l’ampliació 
a les mides reglamentàries de l’actual 
pista esportiva de l’Escola Catalunya. 
La pista es cobrirà de manera que pugui 
acollir les activitats pròpies de l’escola i 
obrir-se a d’altres activitats d’interès per 
al barri. A l’exterior, es farà una zona en-
jardinada. 

som les planes     Un nou parc infantil a la pl. de la Creu d’en Blau

som la floresta     Un nou Biblio@ccés

som mira-sol        El complex esportiu pren forma 

pli, s’integri més bé a la plaça i sigui 
obert a tothom. També es contempla  
la possibilitat de reutilitzar els jocs ac-
tuals i instal·lar-los a la plaça de Maria 
Antònia.

Nous jocs, i més segurs

Una piscina, tant a l’estiu 
com a l’hivern

Un nou punt de servei 
bibliotecari

Representants de les entitats veïnals i de 
l’Ajuntament estan treballant conjunta-
ment, en el marc d’un grup de treball es-
pecífic. El Pla Especial que ha d’ordenar el 
conjunt poliesportiu es presentarà al Con-
sell de Barri per a la seva aprovació abans 
d’iniciar la seva tramitació administrativa.

Per fer ús del servei de préstec només cal 
tenir carnet d’alguna biblioteca pública de 
Catalunya. 
Els documents demanats es lliuraran cada 
dijous. El retorn es podrà fer al mateix punt 
o a qualsevol de les tres biblioteques del 
municipi.

Renovació de l’àrea de jocs

Punt d’accés al Servei de Biblioteques

Futura piscina coberta
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Un nou ascensor 
a l’estació de la Floresta

Actualment l’estació té un sol ascensor a 
l’andana sentit Vallès i l’altra andana dis-
posa d’una entrada a peu de carrer. Amb 
aquest nou ascensor es millorarà l’acces-
sibilitat dels veïns que vulguin anar en 

sentit Barcelona des de la plaça de Josep 
Playà. 
La previsió és que les obres, a càrrec de 
FGC, tinguin una durada de 12 mesos 
amb un pressupost de 350.000 €. FGC i 

l’Ajuntament de Sant Cugat han acordat 
que el manteniment i conservació del 
nou ascensor anirà a càrrec del consis-
tori.

clar per als més de 7 milions de persones 
usuàries del sistema tarifari integrat. El 
cost d’una T-10, per exemple, baixaria a 
la meitat. 

S’estudia ara l’impacte econòmic. Els 
municipis de la primera corona paguen 
un recàrrec en l’IBI, però la voluntat és 
no repercutir íntegrament aquest recàr-
rec en el rebut de les famílies.

Negociem la incorporació 
a la Zona 1

L’Ajuntament negocia amb l’Àrea Me-
tropolitana de Barcelona i la Generalitat 
incloure Sant Cugat a la Zona 1 del sis-
tema tarifari integrat. De tirar endavant, 
aquesta integració podria fer-se efectiva 
el gener de l’any que ve. El pas de Sant 
Cugat a la zona 1 comportaria un estalvi 

En el termini d’un any, l’estació de la Floresta dels Ferrocarrils de la Generalitat 
disposarà d’un nou ascensor.  Amb aquest nou elevador es millorarà l’accessi-
bilitat dels veïns i veïnes que accedeixin a l’andana en sentit Barcelona. L’actua-
ció és resultat de la voluntat conjunta de l’Ajuntament i FGC de millorar l’acces-
sibilitat especialment per gent gran o de col·lectius amb mobilitat reduïda.
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L’energia,
un dret a garantir

Auditories 
Es realitzaran 300 auditories per 
detectar baixes qualitats en l’edificació 
d’habitatges de la ciutat. 
1) Es farà un anàlisi exterior a partir de les 
dades dels Serveis Socials.
2) Es determinaran els 40 domicilis 
en pitjors condicions on s’hi faran 
actuacions de millora. 

Rehabilitació
Es durà a terme la rehabilitació integral 
dels 10 habitatges més afectats segons 
les auditories.

Kits d’aïllament
S’oferirà assessorament i s’entregaran 
34 kits d’aïllament amb consells per 
disminuir la factura energètica de les 
llars, mantenint o millorant el confort al 
domicili.

Oficina de Serveis Socials
Casa Mònaco. Av. de Gràcia, 50.  Tel. 93 565 70 00
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Ajuts al pagament
L’Ajuntament ajuda a pagar fins el 80% de 
les factures energètiques per a persones 
amb dificultats econòmiques segons 
criteris de Serveis Socials, amb un màxim 
de 200 €.

Subministraments
Acord amb algunes de les companyies energètiques 
per evitar els talls de subministraments en casos 
d’exclusió social. 

Formació
Tallers d’eficiència energètica organitzats 
des de l’Oficina municipal Sant Cugat 
Sostenible.   

Marató d’estalvi energètic

Els treballadors i treballadores 
municipals participen des de fa 
dos anys en una marató d’estal-
vi energètic. Els recursos acon-
seguits amb la disminució de la 
factura energètica en els edificis 
municipals es dediquen a millo-
rar les condicions de persones 
amb vulnerabilitat social. 

La pobresa energètica té diverses causes i per tant, maneres de combatre-la. 
Per abordar-la de manera integral, hem posat en marxa diferents mesures en-
caminades a garantir, en uns casos, el confort energètic de la llar o bé el paga-
ment de la despesa energètica.  

Oficina Sant Cugat Sostenible
Pl. Barcelona, 15. Tel. 900 10 31 46
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Treballant per una mobilitat
més sostenible

La mobilitat sostenible és una 
de les nostres prioritats. Re-
centment hem sol·licitat a 
l’Àrea Metropolitana de Bar-
celona la incorporació de Sant 
Cugat a la Zona 1 del sistema 
tarifari integrat. Amb això els 
santcugatencs i santcugaten-
ques ens beneficiaríem dels 
avantatges de pertànyer a la 
zona 1. El cost de la T-10 es re-
baixaria a la meitat, podríem 
incorporar nous títols socials 
existents en els municipis de 
la Zona 1 com ara la T-4 (perso-
nes de més de 60 anys o amb 
alguna discapacitat), o la tar-
geta verda. En definitiva, be-
neficis que permetrien fomen-
tar l’ús del transport públic, en 
detriment del vehicle privat, 
contribuint així a la reducció 
de la contaminació atmosfèri-
ca. També hem anunciat la ins-
tal·lació d’un nou ascensor a 
l’estació de FGC de La Floresta, 
sentit Barcelona, que millorarà 
l’accessibilitat especialment 
per persones amb mobilitat 
reduïda. Dos exemples que 
mostren que treballem amb 
la mirada orientada cap a una 
mobilitat cada vegada més 
sostenible i integradora a Sant 
Cugat. 

L’administració local va lenta, 
però no va lluny

Un dels mals de l’administració 
local del nostre municipi és la 
seva extremada lentitud. Quan 
hom s’acosta per intentar conèi-
xer les causes d’aquesta trigan-
ça troba un seguit d’arguments 
que s’estén de banda a banda 
de l’Ajuntament. Rere aquesta 
cortina de raons és difícil sovint 
identificar un interlocutor que 
serveixi de guia per intentar en-
tendre les causes del perquè 
passen o perquè s’aturen les 
coses. Aleshores l’Ajuntament 
s’apareix com una gran estruc-
tura que en determinats nivells 
sembla buida. Hi ha més parau-
les que fets. Hi ha discursos que 
es repeteixen com un mantra. 
Tanmateix no es pot dir que no 
funcioni res de l’administració 
local ja que hi coses que malgrat 
la lentitud es mouen. D’altres, en 
canvi, es perden per a major des-
esper dels ciutadans. L’argument 
que l’administració local és lenta 
però funciona és un consol de 
profeta de l’antic testament que 
poca gent compra en el segle 
XXI. Una administració local que 
es pretén al servei dels ciutadans 
no pot funcionar a batzegades.

Zona 1 a Sant Cugat

Sense cap mena de dubte és 
una molt bona notícia saber 
que, probablement, Sant Cu-
gat entrarà a formar part de 
la Zona 1. El cost del transport 
per a un usuari amb T-10, per 
exemple, baixaria de 19,60 € a 
9,95 €. A més, el medi ambient 
també sortiria beneficiat amb 
un major ús del transport pú-
blic.
Però quin cost tindrà aquest 
benefici? S’ha confirmat que 
si es fes efectiu el canvi, supo-
saria un augment en el rebut 
de l’IBI a Sant Cugat (una de 
les ciutats d’Espanya que més 
paga d’IBI). 
Des de Ciutadans creiem que 
ja es grava de forma totalment 
abusiva al ciutadà i que se l’ha 
de dotar de la menor càrre-
ga impositiva possible, per tal 
que tingui els diners a la seva 
butxaca. És per això que al de-
sembre ja vam demanar una 
rebaixa de l’IBI del 5% i, ara, 
reclamem que sigui l’Ajunta-
ment qui absorbeixi aquesta 
nova pujada reduint l’impost 
en la mateixa proporció que 
augmentaria per tal que el ciu-
tadà no sigui penalitzat perquè 
Sant Cugat entri a la Zona 1.

WhatsApp: 647040102
grupcs@santcugat.cat

Els grups municipals opinen
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La sociovergència que arriba

L’entrada al govern del regi-
dor del PSC ha implicat que 
Convergència trenqui l’acord 
d’estabilitat pressupostària 
que havia signat prèviament 
amb nosaltres. La sociover-
gència és legítima, certament, 
però es fonamenta en una 
actitud reprovable per part 
de Convergència, que no 
ens va informar que estava 
gestionant l’entrada del PSC 
al govern mentre negociava 
la renovació de l’acord pel 
pressupost amb nosaltres.
Quin sentit té abandonar un 
acord que garantia l’estabili-
tat per un altre que no ho fa? 
Convergència i PSC no sumen 
una majoria suficient, i de-
pendran d’una abstenció per 
aconseguir-la. El regidor del 
PP ja ha donat el seu ‘vot de 
confiança’ al nou govern. 
Sant Cugat, amb una clara 
majoria independentista, ha 
de ser un dels puntals del 
món local en el camí cap a 
la República Catalana. I en 
aquest sentit, les desafortu-
nades declaracions del nou 
tinent d’alcalde socialista 
burlant-se de l’Assemblea 
Nacional Catalana no són un 
pas endavant. 

678450666
gruperc-mes@santcugat.cat 

Mocions aprovades 
i no executades

La sociovergència que arriba
Sabíeu que en cada Ple es 
presenten de mitjana 15 mo-
cions? En gairebé dos anys de 
mandat, ICV-EUiA ha signat 65 
mocions, 27 impulsades per 
nosaltres, 38 per altres grups. 
D’aquestes 65 mocions, 3 han 
estat retirades, només una va 
ser rebutjada (sobre l’oposició 
al TTIP) i 33 (un 51%) han estat 
aprovades per unanimitat.
Quantitativament semblen 
unes dades estupendes, un 
93% de les nostres propostes 
s’aproven. Però qualitativa-
ment, tant o més important, 
només podem considerar 
complertes 10 d’aquestes mo-
cions (un 5%). Seguim sense 
un Pla Integral de Sostenibi-
litat al municipi, sense una 
comissió d’estudi per la muni-
cipalització de l’aigua, sense 
revisar el Pla d’Equipaments, 
sense commemorar les diades 
LGBTI, sense donar suport als 
afectats per l’índex IRPH... i 
així una llista ben llarga d’ac-
cions aprovades i que no es 
compleixen.
Potser l’equip de govern po-
dria començar a oposar-se a 
les mocions que sap no com-
plirà.

Per un Sant Cugat millor

Iniciem l’any 2017 amb l’acord 
de govern entre PSC i Conver-
gència, subscrit i negociat ex-
clusivament en l’àmbit local, 
per millorar i impulsar un St. 
Cugat Millor.
VALENTIA. Ara formem part de 
les solucions i propostes amb 
compromís cap a la ciutadania. 
Hem fet una passa endavant i 
hem assumit la responsabilitat 
de governar, tot un repte.
COMPROMÍS. Tenim un com-
promís de projecte compartit 
amb la ciutat i la ciutadania, el 
consens serà la base, retorna-
rem la confiança en el nostre 
projecte polític.
COHERÈNCIA. Per coherència 
estem a govern per defensar 
l’execució de l’acord de pressu-
postos 2017. Fàcil és mirar-ho 
des de fora, el difícil és mu-
llar-se.
LLEIALTAT. Som lleials als nos-
tres principis democràtics i mu-
nicipalistes. Sabem com volem 
el municipi, som responsables i 
volem aportar responsabilitat a 
l’acció de govern. 
COOPERACIÓ i CONFIANÇA. 
Confiem amb els companys 
de viatge i la ferma voluntat 
de cooperar i fer realitat allò a 
què ens hem compromès. És un 
bon acord per Sant Cugat.

#SantCugatZona1

Hemos presentado una inici-
ativa en el Pleno reclamando 
que Sant Cugat se incluya en 
la zona 1. Lo venimos haci-
endo desde hace más de 15 
años, la última vez en 2016. 
Es una injusticia que nos sale 
muy cara a todos los vecinos.
Parece que estamos muy 
cerca de llegar a un acuerdo 
y poner fin a esta histórica 
reclamación popular. Solo 
lamentamos que el acuerdo 
llegue tan tarde, después de 
tener que salvar la dejación 
del gobierno municipal en 
este asunto, es penoso que 
ahora éste pretenda venderlo 
todo como un éxito de su ges-
tión. Lo que sí es un “éxito” de 
su gestión es el perjuicio eco-
nómico que soportamos por 
el retraso de 2 años que acu-
mula la T-Movilidad.
Otro “éxito” es la regulación 
sobre el cannabis. El gobier-
no creó una comisión para 
estudiar los problemas causa-
dos por los clubs cannábicos 
instalados en los bajos de las 
viviendas. Solo el PP se opone 
a que después de meses de 
reuniones se concluya que no 
hay problema alguno y haya 
luz verde para instalar fuma-
deros debajo de nuestra casa. 
¡Un éxito!
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52 equips, 1.000 jugadors i jugadores 

+17.000 espectadors i espectadores

Més de 40 activitats ...


