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Hi ha serveis públics que són bàsics i la informació 
n’és un. Teniu, doncs, a les mans el primer número 
de Som Sant Cugat, una publicació que neix amb 
vocació de servei públic. Un canal per acostar la 
informació municipal a les llars santcugatenques.  
 
Les darreres onades dels baròmetres d’opinió  
ens assenyalen que els ciutadans i ciutadanes  
ens demaneu estar més informats de les iniciatives, 
actuacions, projectes i serveis que estem duent 
a terme des de l’Ajuntament. Els anglosaxons 
en diuen “accountability”, i no és més que retre 
comptes de les actuacions municipals.  
 
Com a governants hem d’establir canals d’accés  
a una informació pública clara i directa per  
tal que els veïns i veïnes pugueu conèixer l’acció 
de govern. Aquesta publicació complementa 
els canals digitals municipals –butlletí i xarxes 
socials– que us convido a seguir per tal d’establir 
una comunicació bidireccional i de tu a tu amb  
el vostre Ajuntament.
 
A Som Sant Cugat hi trobareu allò que som,  
que ens singularitza, que ens identifica i que  
ens és propi.

@mconesapages

www.facebook.com/merceconesa

@mconesapages

merceconesa.cat

editorial Mercè Conesa

aquest setembre, una nova 
escola d’infantil i primària

Informar 
Orientar 
Assessorar
Per resoldre els dubtes de les famílies 
durant el procés de preinscripció 
i matriculació del curs 2016-2017, 
l’Ajuntament obre fins al 29 d’abril 
l’Oficina Municipal d’Escolarització. 
L’objectiu és informar, orientar 
i assessorar les famílies sobre 
l’escolarització de tots els nivells 
educatius, des de l’escola bressol a 
l’ensenyament de secundària. Les 
famílies també disposen de la Guia 
de centres educatius, un recull de 
tota l’oferta educativa de casa nostra, 
des de les escoles bressol fins als 
ensenyaments musicals, artístics i 
d’idiomes. 

D’aquesta manera es dóna resposta a les demandes de l’Ajuntament de disposar 
d’un nou centre que permeti cobrir les necessitats d’escolarització a l’escola pública, 
especialment a les zones de nou creixement –Volpelleres i Can Mates– on es concentra 
l’augment poblacional, especialment de nens en edat escolar. La seva posada en marxa 
evitarà la creació de cursos bolet o increments de ràtios en altres centres per encabir 
l’increment de la demanda. 

Mentre l’edifici no estigui construït, el centre s’ubicarà en mòduls climatitzats de 
més de 100 metres quadrats cadascun en uns terrenys al costat de l’escola L’Olivera, 
al carrer d’Alfons d’Aragó. Es tracta d’una zona molt ben comunicada, propera als 
habitatges on es concentra la demanda de places escolars, a l’entorn natural del bosc 
de Volpelleres. La proximitat, a més, amb l’escola L’Olivera permetrà enfortir el projecte 
educatiu. 

L’escola acollirà dos grups de P-3 en aquest primer curs. Pel que fa al nom, es 
decidirà de manera conjunta entre l’equip directiu, el claustre i les famílies i els infants 
que en formin part. 

Exigència en els terminis de construcció
L’Ajuntament ha exigit al departament d’Ensenyament que s’iniciïn de manera immediata 
els tràmits per a la licitació de la construcció de l’edifici i que els terminis siguin els 
mínims. De moment, el govern municipal ja ha cedit els terrenys i demana al govern 
català que en prioritzi la construcció. 
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Avinguda de Can Graells

Carrer del Túnel de Can Bellet

Carrer  d ’Al fons  d’Aragó

Carrer d’Alfons d’Aragó

Passeig Mare de la Font

Ronda del Nord

C. de Josep Serrabogunyà

C. de Pere Calders

Carrer d’Antoni Bell

Escola nova
curs 2016-2017
Avinguda de Can Bellet, 1

Futura ubicació
IES Leonardo Da Vinci
Carrer d’Alfons d’Aragó, 30

Futura ubicació
Escola nova
Carrer d’Alfons d’Aragó, 20

Centre d’Alt 
Rendiment 
CAR

Escola Pins 
del Vallès

Comissaria 
Mossos 

d’Esquadra

Escola
L’Olivera

El nou centre s’ubicarà en uns terrenys situats al barri 
de Volpelleres, just al costat del futur edifici del nou IES 
Leonardo da Vinci. 

Una revista multimèdia
Aquesta no és una revista només en paper.  

És una revista multimèdia amb continguts  

i vídeos addicionals en realitat augmentada.  

Per accedir-hi, cal que et baixis l’App  

És Sant Cugat.

Si veus aquesta icona , obre l’aplicació, 

enquadra la foto amb el mòbil i en uns  

instants, la imatge cobrarà vida.

Oficina d’Atenció Ciutadana 
(OAC)

www.santcugat.cat/web/
preinscripcio-2016-2017

Descarrega’t gratuïtament l’aplicació:

Aquesta revista és una publicació  
de l’Ajuntament de Sant Cugat.  
Contacte: comunicacio@santcugat.cat  
Impresa en paper reciclat i blanquejat  
sense color. DL: B 8619-2016
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un nou pavelló 
al servei de les entitats 

Sant Cugat disposarà ben aviat d’un nou pavelló per donar resposta a les necessitats d’espai que tenen 
les entitats esportives de la ciutat. Tindrà capacitat per a tres pistes de joc en posició transversal (PAV3) 
i es construirà a la zona esportiva de la Guinardera, just al costat de la pista d’atletisme i del camp de 
rugbi. La seva obertura consolidarà aquesta zona com un dels punts neuràlgics de l’esport a Sant Cugat.

El nou pavelló serà un equipament molt funcional i tindrà totes les prestacions necessàries per acollir 
competicions oficials. A més a més, s’ha dissenyat amb criteris de sostenibilitat i d’eficiència energètica 
amb l’objectiu que sigui el màxim de respectuós amb el medi ambient.

Les obres de construcció començaran aquest mes d’abril i s’allargaran uns 16 mesos. La inversió 
municipal per fer-lo realitat serà de 3,2 milions d’euros.

Gran funcionalitat 
de les pistes de joc 
Tindrà una superfície total 
de 53x32 metres i una alçada 
de 9 metres. Hi haurà espai 
per a 3 pistes de joc i es preveu 
marcar amb línies els 
següents camps:

 3 pistes de bàsquet 

 1 camp d’handbol

 1 camp de futbol sala

  3 camps de volei  
en sentit transversal

Adaptat per a altres 
activitats lúdiques 
Podrà ser utilitzat, en un moment 
puntual, per una entitat cultural 
o de qualsevol altre tipus que en 
vulgui fer ús. 

Eficiència
energètica

Tindrà la màxima qualificació 
d’eficiència energètica (A). 

S’instal·larà un aïllament a tota la 
façana i un sistema de ventilació 
creuada amb l’objectiu de reduir 
el consum energètic per a la seva 
climatització.  

Graderia per a
304 espectadors

Accessible
Tot el pavelló s’ha dissenyat a 
nivell únic per tal de facilitar 
l’accessibilitat a totes les zones: 
pista, magatzem, vestidors...

Llum
natural
A la coberta hi haurà 30 claraboies 
i la façana tindrà una certa 
transparència. L’enllumenat tindrà 
7 enceses diferents per optimitzar 
el seu ús en funció de la llum 
natural que entri a la pista. 
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un equipament necessari  
per a l’esport santcugatenc

Actualment els cinc pavellons 
que té l’Ajuntament estan 
pràcticament al màxim 
de la seva capacitat: cada 
tarda i vespre –entre les 
17 i les 23:30 h –tenen una 
ocupació del 98%. En fan 
ús un total d’onze entitats 
esportives, que agrupen 
1.600 esportistes repartits en 
130 equips. La gran majoria 
d’aquests esportistes juguen 
en categories de base, des 
de prebenjamí (primària) fins 
a juvenil (batxillerat i cicles 
formatius).

Paral·lelament 
l’Ajuntament també ofereix 
als clubs esportius de la ciutat 
els gimnasos de les escoles 
Catalunya, Joan Maragall, la 
Floresta, Thau i Europa per 
fer entrenaments. A més, ha 
signat un conveni amb el CAR 
per permetre que algunes 
entitats santcugatenques 
facin ús de les instal·lacions 
d’aquest centre esportiu.

Tot i disposar de totes 
aquestes instal·lacions, 
la construcció d’un nou 
pavelló és imprescindible 
per atendre les necessitats 
esportives de la ciutat. 
Amb la posada en marxa 
d’aquest nou equipament la 
voluntat de l’Ajuntament és 
seguir potenciant l’esport 
a Sant Cugat i promoure 
els seus valors educatius, 
participatius i de cohesió 
social.

60

3.000

L’esport a Sant Cugat
en xifres

Inversió esportiva
en xifres

un esforç inversor de 7,5 M € 
en equipaments esportius

1.000

7.000

Aprofitant que en breu s’iniciarà la  
construcció d’aquest institut al barri  
de Volpelleres, l’Ajuntament ha acordat amb la Generalitat transformar el seu gimnàs en 
un pavelló que pugui ser utilitzat per entitats esportives en horari no lectiu. El nou pavelló 
tindrà una pista (PAV1).

0,84 M €

3,20 M €

L’Ajuntament ha aprovat demanar finançament a la Diputació de Barcelona per efectuar 
importants obres de millora en els següents equipaments esportius:

0,60 M€ per cobrir la piscina del Parc Central i possibilitar el seu ús durant tot l’any 
0,51 M€ per ampliar els vestidors de la ZEM Jaume Tubau 
0,33 M€ per cobrir la pista esportiva de les Planes
0,23 M€ per instal·lar gespa artificial en una de les pistes de Sant Francesc

1,67 M €

S’han executat unes 200 obres de millora repartides per gairebé totes les instal•lacions. 
S’ha renovat, per exemple, els paviments del PAV1, del pavelló de Valldoreix, del gimnàs 
de l’escola Joan Maragall, de la pista d’Hoquei de la ZEM Jaume Tubau i de la sala d’Arts 
Marcials. També s’ha col•locat gespa artificial al camp de rugbi de la Guinardera i s’ha 
renovat la del camp de futbol 7 de la ZEM Jaume Tubau. Així mateix, s’han arranjat les 
cobertes del PAV1 i dels pavellons de la Floresta i Valldoreix. 

1,80 M €
Sant Cugat és una ciutat amb una població molt jove on l’esport  
es viu amb gran intensitat. La construcció d’aquest nou pavelló 
contribuirà a cobrir l’alta demanda d’equipaments esportius que 
existeix al municipi. Donarà resposta, especialment, a les 
necessitats d’espai que tenen esports com el voleibol, el bàsquet, 
l’handbol, el futbol sala o la gimnàstica rítmica, entre d’altres.

per construir un pavelló 
al nou Institut Leonardo  
de Vinci 

per construir el nou pavelló  
de la Guinardera (PAV3)

en noves millores 
de futur

per millorar equipaments 
esportius

nens i nenes participen als 
jocs esportius que organitza 
l’Ajuntament a través de l’OMET

adults utilitzen anualment el 
programa d’activitats físiques 
de l’OMET

clubs 
esportius

esportistes 
federats

En els darrers 5 anys 
l’Ajuntament ha prioritzat,  
tot i les dificultats del context 
econòmic, la inversió en 
equipaments esportius. S’han 
destinat un total de 7’51 milions 
d’euros per fer obres de millora 
i projectar la construcció de 
noves instal•lacions esportives. 
Aquest important esforç 
pressupostari només és 
comparable, a Sant Cugat,  
amb la inversió feta 15 anys 
enrere durant la remodelació 
de la zona esportiva de la 
rambla del Celler. 

Aquesta aposta respon a la 
voluntat d’impulsar l’esport 
com un dels eixos vertebradors 
de Sant Cugat, una ciutat que 
arriba gairebé als 90.000 
habitants i que per tant té una 
demanda important 
d’equipaments. A més de 
fomentar la pràctica esportiva  
i els hàbits saludables entre la 
ciutadania, l’Ajuntament també 
té molt interès en potenciar 
l’esport com a eina educativa  
i de cohesió social.
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Amb tu 
decidim el barri

Com ho farem?

Presentant i debatent propostes
En una primera etapa, es tracta que els ciutadans expliquin 
quines són les seves propostes per a la ciutat. 

Hi haurà dues categories de projectes:

Podreu fer arribar les vostres propostes per correu electrònic, 
a través del web o en urnes que trobareu a diferents 
equipaments municipals. S’organitzaran diverses trobades 
per explicar les propostes rebudes, donar-les a conèixer i 
posar-les a debat. Després, el Consell de Ciutat i els equips 
tècnics de l’Ajuntament validaran les propostes rebudes per 
comprovar la seva viabilitat. 

Votant les propostes
Es farà una exposició itinerant on es podran veure totes les 
propostes seleccionades. Les votacions es podran fer via 
presencial i telemàtica a través d’una aplicació de mòbil.  
Els resultats serviran per decidir quines propostes reben  
més suport. Les 12 propostes més votades (6 projectes grans  
i 6 projectes petits) seran les que s’executaran l’any 2016.

pressupostos participatius amb tu,  
decidim la ciutat

Qui hi pot participar? 

Els més grans de 16 anys empadronats a Sant Cugat, així com 
les entitats i associacions inscrites al registre municipal.

És la primera vegada que s’articulen uns pressupostos 
participatius amb la voluntat que decidim conjuntament 
els projectes de ciutat. Aquest mecanisme es repetirà 
en els pressupostos del 2017, 2018 i 2019, de manera 
que 4 milions d’euros seran decidits pels ciutadans i 
ciutadanes. 

L’objectiu és incorporar la visió dels veïns i veïnes en  
la gestió de la ciutat. És a dir, donar-los veu i vot en la 
presa de decisions sobre una part del pressupost 
municipal i, per tant, sobre aquelles qüestions que  
els afecten en primera persona. 

També decidim  
conjuntament

Pla del barri  
del Monestir
Definim amb les entitats i el 
veïnat les propostes per millorar 
l’espai públic, els equipaments, 
la mobilitat, l’habitatge i el 
comerç.

Pla de Millora  
de La Floresta
Segona fase d’urbanització del 
barri. Incorpora la participació 
dels veïns per consensuar les 
actuacions en els passatges, 
escales i alguns carrers.

Complex esportiu  
Mira-sol
Quin equipament esportiu 
volem per al barri? Procés 
participatiu per definir els usos i 
funcions del futur complex.

Espai de les pistes  
de les Planes
Debat col·lectiu obert a tot el  
barri per definir la transformació  
de l’espai.

Procés participatiu  
de Can Cabassa
Debat i reflexió amb el veïnat  
i les entitats per definir el futur  
sector urbà de Can Cabassa.

Petites inversions 
fins a 50 mil euros

Grans inversions 
fins a 270 mil euros 

www.santcugat.cat/web/ 
participació

 

Informació  març – abril
Propostes  juny
Votacions octubre
Resultats desembre
 

Calendari 2016

L’Ajuntament ha reservat un milió d’euros del 
Pressupost 2016 perquè siguin els ciutadans i les 
ciutadanes els que proposin però també decideixin 
a què es volen dedicar aquests recursos. 

som sant cugat_1 | 2016 98 som sant cugat_1 | 2016

http://www.santcugat.cat/web/ participació
http://www.santcugat.cat/web/ participació


dragonka

som 2.0 
#santcugatesmoltmes

en dos minuts

Des de l’anunci de tancament de la planta, l’alcaldessa, Mercè Conesa, ha 
mantingut diverses reunions amb la direcció i el comitè d’empresa així  
com amb representants del govern de la Generalitat per mirar de trobar 
una sortida que mantingui l’activitat industrial i preservi els llocs de treball. 
El tancament de Delphi podria afectar un total de 450 treballadors i 
treballadores de manera directa, molts dels quals resideixen a Sant Cugat  
i a ciutats vallesanes de l’entorn. 

Tots els grups municipals de l’Ajuntament van acordar en el ple mantenir 
la qualificació urbanística dels terrenys que ocupa Delphi per tal de blindar 
l’activitat industrial i, per tant, el manteniment dels llocs de feina. Front  
comú també entre els alcaldes i alcaldesses del Vallès Occidental, en 
una trobada a Sant Cugat, per mirar de coordinar accions que mantinguin 
l’activitat a Delphi i en conjunt de la indústria de la comarca. 

L’actor Jaume Pla és el Premi Extraordinari Ciutat de Sant Cugat 2015. Pla, de  
87 anys, és un referent de l’escena teatral i l’actor de teatre en actiu més longeu 
de Catalunya. La seva passió pel teatre i per Sant Cugat han estat dos dels motius 
pels quals l’alcaldessa, Mercè Conesa, l’ha guardonat amb la màxima distinció 
durant la gala dels Premis Ciutat de Sant Cugat celebrada el 14 de març al Teatre-
Auditori. D’un total de 31 candidatures, finalment, el jurat ha escollit els Diables  
de Sant Cugat, la Coral Tardor, el Banc del Temps, l’associació per a la superació  
de l’ansietat i la depressió Assadegam i el pis Dar-Al-Amal (Casa de l’Esperança), 
on des de fa 5 anys fan estades nens i nenes sahrauís que reben assistència 
mèdica de la qual no disposen als campaments de refugiats on viuen. 

Els premis Ciutat de Sant Cugat distingeixen persones, entitats, associacions 
o empreses que hagin tingut un paper destacat en la vida de Sant Cugat al llarg 
de l’any. 

L’Ajuntament ha fet un pas decidit en el camí d’implantar de manera efectiva 
el servei d’Administració electrònica a la ciutat. A partir del 29 de febrer, 
l’Oficina d’Atenció Ciutadana no es queda cap paper, de manera que tots 
els documents es digitalitzen. La voluntat és que abans d’acabar el 2016  
tots els tràmits es puguin fer de manera telemàtica i, per tant, implica que 
les relacions entre ciutadania i Administració es podran fer, qui ho desitgi,  
a través d’Internet i de mitjans electrònics. Es tracta d’una finestra oberta  
les 24 hores del dia perquè el ciutadà es dirigeixi a l’Ajuntament quan vulgui  
i des d’on vulgui. 

Front comú per 
mantenir l’activitat 
a Delphi

Felicitats als 
guanyadors 
i finalistes

Mira el vídeo 
de la trobada 
d’instagramers

Camí cap a 
l’e-Administració

cristina_mkz

marisolherreros

rhode2257

_dpedrola_

egara61

monmago63

jaimebcn

dragonka

lauuu91

joancm55

mireiatuduri

SEGUEIX-NOS  
A INSTAGRAM

@ajsantcugat

Que Sant Cugat és bonica ho sabem els que hi vivim. Aquests dies, més de 100 instagramers han 
vingut per ensenyar a tot el món alguns dels racons més fotogènics de la ciutat. Els ha convidat la 
Diputació de Barcelona en col·laboració amb l’Ajuntament. Es tracta d’enfocar, disparar i retocar... 
Aquest n’és el resultat!

mirellun msubirats

_dpedrola_
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què puc fer a sant cugat?
espectacles

Festivals per a petits 
Aixequem el teló!

Sant Cugat ofereix un ampli ventall de propostes per als 
infants de la ciutat. Entre elles, El més petit de tots, un festival 
internacional d’arts escèniques per a infants de 0-5 anys que se 
celebra al Teatre-Auditori i el Teatre de Mira-sol. Es presenten 
espectacles i experiències pensades per als més petits amb 
un ritual, una durada i una concepció de l’espai diferents, amb 
aforaments reduïts, on tot es veu de molt a prop i on tenen 
cabuda tots els llenguatges.

Petits camaleons és un altre festival de música pensat per 
a nens i nenes de 0 a 12 anys i també per als seus pares i mares 
que té lloc al Teatre-Auditori. Tot està dissenyat perquè els 
infants puguin gaudir de la música com no ho han fet mai: volums 
adequats, concerts curts, varietat d’estils i artistes. 

Petits!Grans!Llibres! és un esdeveniment cultural que vincula 
els infants amb els adults de la mà de la literatura, la creativitat i 
la música. Es tracta d’un esdeveniment únic per la seva qualitat  
i innovació en què els llibres surten a trobar-se amb el públic per 
convidar a reflexionar, dialogar i aprendre. S’organitza 
conjuntament entre l’Institut de la Infància i l’Ajuntament.

PUA-Oficina musical 
Toquem?

La Pua és un espai de relació i dinamització musical orientat  
als músics, amb especial atenció a les joves formacions 
santcugatenques, ja siguin amateurs o professionals. 

Des de l’Oficina s’ofereix formació per a músics que 
necessitin complementar la seva formació a través de cursos, 
monogràfics, master class, xerrades o debats. A La Pua també  
és possible el lloguer de dos bucs d’assaig, equipats i adaptats  
per a la pràctica musical, i està previst que en un futur hi hagi  
un estudi de gravació. A més a més, s’ofereix informació i 
assessorament de manera personalitzada i gratuïta. Està situat  
al Casal de TorreBlanca.

Paral·lelament, l’Oficina promou la cultura musical local a 
través de l’organització i la producció de concerts a la ciutat 
atenent les diferents tendències musicals. També contribueix  
a la difusió dels esdeveniments musicals a Sant Cugat i a la 
comarca a través dels diferents canals de comunicació de 
l’Oficina alhora que promou els vincles entre els programadors 
musicals i els artistes locals.

Teatre-Auditori  
i Centres Culturals 
Per a tots els gustos!
Sant Cugat és una ciutat amb una gran oferta cultural que 
aglutina diverses programacions d’espectacles perquè cada cap 
de setmana es pugui triar allò que més s’adapti al nostre gust. 
Des d’espectacles de gran format a diverses propostes culturals 
que es desenvolupen a diferents espais escènics de la ciutat.

El Teatre-Auditori ofereix una àmplia i rica programació de 
teatre, música, dansa i màgia al llarg d’aquest trimestre que 
forma part de la temporada actual febrer-maig 2016. 

Des de la Xarxa de Centres Culturals, l’Ajuntament ofereix 
una programació d’espectacles de petit format en diversos 
espais escènics ubicats als diferents equipaments culturals que 
permeten viure la cultura de ben a prop, tal com indica el nom 
de la seva programació. Es tracta d’oferir espectacles de qualitat, 
a un preu assequible i en què moltes de les propostes són 
protagonitzades per les diferents entitats de la ciutat o artistes 
santcugatencs. 

Uaal·la! 
Oci en família

Sota el segell “UAAL·LA, oci en família”, trobareu identificades 
totes les activitats d’oci i cultura adreçades especialment als 
nens i nenes de 0 a 12 anys i les seves famílies. Es tracta d’una 
programació variada on podeu trobar diverses modalitats com 
ara dansa, teatre, música, titelles, clown o art.

Els espectacles formen part de les diferents programacions 
per a públic infantil del Teatre-Auditori, la programació “De Prop” 
de la Xarxa de Centres Culturals, les Biblioteques, el Museu del 
Monestir o altres programes específics com el de Nadal i la Festa 
Major. S’ofereixen durant tot l’any i volen ser un canal per educar 
els més petits davant el fet artístic.

Alguns dels espectacles que podeu veure properament són:  
El silenci d’Hamelin o L’Endrapasomnis, al Teatre de Mira-sol;  
dues històries musicals amb El bosc de les fades i El primer 
concert de l’ós Paddington, Ozom del Mag Lari, o el concert  
de Jo sóc valent/a de Macedònia, al Teatre-Auditori; o bé les 
sessions de cinema als Cinemes de Sant Cugat, entre altres.

www.elmespetitdetots.cat

www.petitscamaleons.com

www.institutdelainfancia.org

www.centresculturals.santcugat.cat

oficinamusical@santcugat.cat

www.centresculturals.santcugat.cat

www.tasantcugat.cat

www.uaala.santcugat.cat

INFANTS JOVES ADULTS EN FAMÍLIA
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Ara que fa 10 mesos que va 
començar el mandat, volem 
aprofitar aquest espai que 
tenim com a grup municipal 
per fer balanç de l’inici de 
la nova legislatura. El nostre 
grup afronta el repte que la 
ciutadania ens va encomanar 
a les passades eleccions 
municipals. Vam guanyar amb 
solvència, els santcugatencs 
i les santcugatenques van 
valorar la feina que portem 
a terme des de ja fa uns 
anys per fer de Sant Cugat 
una ciutat amb més i millors 
oportunitats. Però vam 
guanyar sabent que el diàleg 
i el consens serien una de 
les claus per avançar i tirar 
endavant els projectes amb 
què ens vam presentar. Com 
a Convergència creiem en 
un Sant Cugat sostenible, 
transparent i cohesionat, 
en un Sant Cugat amb 
oportunitats per a tothom, en 
una ciutat amable, on ningú 
queda enrere, capdavantera 
i amb mirades compartides. 
Estem treballant per assolir 
els reptes, per millorar la 
mobilitat, per potenciar 
els equipaments esportius, 
culturals i educatius que ja 
tenim i que tindrem. Fent Sant 
Cugat amb tu i per a tu. 

Un dels objectius 
principals de la CUP-PC és 
democratitzar les preses 
de decisions, de la més 
petita i innòcua a la més 
transcendent per al conjunt 
de la nostra convivència. 
Des de consolidar projectes 
d’articulació i participació 
comunitària com el Consell 
de Barri de la Floresta, 
passant per informar de 
totes les despeses d’inversió 
associades a l’empresa que 
ens gestiona l’aigua, com 
estudiar amb rigor la salut 
laboral de Sant Cugat i 
conèixer quin tipus de treball 
i condicions tenen i ofereixen 
els santcugatencs.  
Una altra de les 
democratitzacions pendents 
és i serà la gestió de l’espai 
públic, concretat en el 
consens de ciutat que ha de 
ser el Pacte per la Nit. Encara 
ens trobem en aquesta 
diatriba. Avisem navegants 
que, per buscar consensos, 
l’alarmisme, el descrèdit i 
atiar els focs pertinents no 
ajuden gens. I cal convocar 
tothom. Perquè tothom  
som veïns.

Hace ocho meses que C’s 
Sant Cugat inició su andadura 
en el Ayuntamiento de la 
ciudad con la representación 
de tres concejales y un vocal 
en la EMD de Valldoreix, todos 
ellos ciudadanos provenientes 
de la sociedad civil y del 
mundo laboral privado.
Llevamos varios años 
participando en los plenos 
del Ayuntamiento, antes 
como público y ahora como 
representantes electos de 
la ciudadanía. En los siete 
plenos ordinarios en los que 
hemos participado como 
cargos electos, nos hemos 
sorprendido de la cantidad 
de horas que se utilizan 
para debatir cosas ajenas a 
nuestro municipio, cosa que 
transforma esta herramienta 
municipal en un escaparate 
de nulo interés para los 
vecinos.
Desde C’s queremos acercar 
los plenos a la ciudadanía 
transformándolos en foros de 
debate donde los ciudadanos 
vean representados sus 
intereses. En definitiva, 
defendemos que los debates 
se ciñan a temas que afecten 
directamente a Sant Cugat.

En els primers mesos de 
mandat hem volgut ser 
coherents amb allò que vam 
anunciar durant la campanya, 
actuant com una oposició 
constructiva però contundent 
i amb la voluntat de ser 
alternativa de govern.
Hem presentat propostes 
com la de cobrir la piscina 
del Parc Central durant 
l’hivern, l’impuls d’un Pla 
Estratègic de l’Esport de la 
mà de les entitats esportives 
i un Pla de Millora per al 
barri del Monestir, el qual 
supervisarem especialment 
des del Consell de Barri 
Centre-Est, que tenim 
l’oportunitat de presidir 
durant aquests anys.
També hem signat un acord 
per reforçar la vessant social 
dels pressupostos 2016, 
redistribuint millor la riquesa. 
Tot i així, hem observat 
actituds del govern molt 
reprovables, com la falta de 
compromís amb els acords 
del Pacte per la Nit i la manca 
d’informació i transparència 
en el procés de rehabilitació 
de la masia de Can Quitèria. 

Aquest nou mandat municipal 
ha vingut amb un fort canvi 
en la composició del ple 
municipal, principalment més 
plural i divers, però també 
caracteritzat per la pèrdua de 
la majoria absoluta de l’equip 
de govern. Això fa que els 
grups de l’oposició tinguem 
més oportunitat de situar 
temes i aprovar iniciatives 
abans impossibles, això sí, 
amb aliances a vegades 
estranyes.  
Des d’ICV-EUiA hem liderat 
projectes com la tarifació 
social per als impostos i 
preus públics, prohibir l’ús 
del glifosat, o impulsar una 
estratègia que aposti per 
l’ecologia i les energies 
renovables. També és novetat 
l’aposta de tots els grups per 
la participació ciutadana. 
Ja tenim damunt la taula 
un paquet de processos 
participatius que requeriran 
esforços i transparència. I, 
finalment, l’aparició aquesta 
revista, una eina d’informació 
en paper que arribarà a 
tothom, tingui accés a 
Internet o no.

De nou al carrer i en paper. 
Alguna cosa deu haver 
passat que ens tornem a 
plantejar distribuir una 
revista municipal en format 
paper. Desapareguda sota el 
criteri d’estalvi, el govern va 
decidir unilateralment treure 
de circulació el Sant Cugat 
Avui. Bo és que la ciutadania 
sàpiga el que es fa, també 
l’opinió que en tenen els seus 
representants electes. Una 
de freda i l’altra de calenta: 
el Tribunal Suprem ha donat 
la raó a Núñez i vol permetre 
edificar a Torre Negra, els és 
igual que per unanimitat la 
ciutat els digui que no volen 
que s’urbanitzi.  
Caldrà, doncs, seguir 
posant totes les traves 
possibles; queda lluny 
aquell missatge electoral de 
l’extinta CiU que deia “Hem 
salvat Torre Negra”. L’altra, 
l’agermanament amb el 
poble de La Haba, un bocí 
d’Extremadura a la nostra 
ciutat. Els socialistes d’aquí 
i d’allà hi hem tingut molt a 
veure. Gràcies a tots els que 
ho heu fet realitat.

D’ençà que al maig es van 
celebrar les eleccions, el 
Partit Popular es va posar 
a treballar per recuperar la 
confiança dels santcugatencs 
en la nostra feina ben feta i en 
el nostre compromís per al bé 
comú.
Des d’aleshores hem 
presentat fins a deu iniciatives 
al ple i prop d’una dotzena 
de consultes veïnals. 
L’increment del pressupost 
de Serveis Socials per fer 
front a imprevistos, un pla 
de beques per a l’esport 
infantil, una ordenança de 
protecció d’arbres singulars, 
la construcció de vestidors al 
nou poliesportiu, el Pla Local 
de Seguretat (que fa anys que 
s’ha endarrerit), un pla de xoc 
contra l’okupació il·legal, el 
reconeixement de la segona 
activitat de la Policia Local, 
rebuig de l’increment del preu 
de l’aigua, la defensa de les 
institucions, la zona 1 dels 
FGC. Són el principi d’un  
nou projecte polític centrat  
en el present i el futur de  
Sant Cugat.

els grups municipals opinen
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Centre-Oest

Centre-Est

Mira-sol

Valldoreix

Mira-sol

Urbanització sector capella  
Sant Joan
Només queda pendent la  
retirada de les línies aèries 
1’4 M€

Reparació de voreres  
a Mira-sol
200.000 €

Centre-Est

Escoles Pi d’en Xandri  
i Collserola
Substitució de 450  
fluorescents per llums LED

Mercat Torre Blanca
Millora del moll de càrrega  
i de la instal·lació d’aigua 
17.000 €

Reparació de voreres al barri  
de l’eixample sud
200.000 €

Les Planes

La Floresta

Valldoreix

Avinguda Baixador
Procés participatiu  
per definir el projecte  
d’urbanització  
d’aquest carrer

La Floresta

Reforma de les places Pont del Diari,  
Centre i Pere Planes
Procés participatiu per definir el  
projecte de millora d’aquestes tres  
places. Aquesta actuació forma part  
del Pla de Millora de la Floresta 

Pla de Millora de La Floresta (41 carrers)
Actualment s’està treballant en els sectors 
Muntanyesa sud i C/ Caqui 
2’49 M€

Les Planes

Pista de les Planes
Procés participatiu per reordenar 
i potenciar aquest entorn

continuem millorant


