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06 construïm ciutat amb tu  

Ciutat verda, saludable
i amb qualitat de l’aire



Sant Cugat ha estat sempre ciutat capdavantera en les 
polítiques ambientals. Som i volem seguir sent Ciutat 
Verda, convençuts que garantir un entorn urbà saludable i 
de qualitat és una aposta per enfortir el benestar. 

Volem seguir impulsant polítiques ambientals valentes que 
ens ajudin a combatre les emissions de gasos contaminants, 
els sorolls i millorar la qualitat de l’aire. Tenir un aire net és 
avui un dret ciutadà que cal protegir. 

Una de les prioritats és, doncs, seguir potenciant aquest 
patrimoni verd que tant ens identifica. Els beneficis 
ambientals i també socials de la presència de l’arbrat a 
la ciutat són altíssims. En paral·lel, activar mesures per 
fomentar una nova cultura de la mobilitat sostenible, la 
reducció del vehicle privat i la recuperació de l’espai públic 
per als vianants. La nostra salut i la dels nostres fills i filles 
ens ho agrairà. 

Mercè Conesa
Alcaldessa de Sant Cugat
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Respirar aire net, 
un dret ciutadà

Aire més net = millor qualitat 
de vida a Sant Cugat

+ carrils bici
En els propers anys doblarem 
els 35 km que hi ha actualment 
per tal de facilitar els trajectes 
urbans i interurbans.

- cotxes al centre 
El ciutadà guanya espai en 
detriment del cotxe. Propera-
ment es vianitzaran els carrers 
Indústria, Castellví, Balmes, 
Sant Medir, de la Creu i avingu-
da Cerdanyola. 

Un dels principals reptes de futur de les ciutats és reduir la contaminació 
atmosfèrica i millorar la qualitat de l’aire. A Sant Cugat impulsem un pla d’acció 
per garantir un aire més net i protegir, així, la salut de la ciutadania i la del medi 
ambient. La contaminació, segons tots els experts, és un perill invisible amb un 
efecte immediat en la nostra salut.
 

Ciutat verda 
La gran quantitat d’arbrat urbà 
(1 per habitant) contribueix 
a retenir contaminants i tenir 
un aire més net. Aposta per 
preservar l’espai natural de la 
Torre Negra i de Collserola.   

- emissions de CO2
El projecte smart city ha per-
mès reduir un 30% el consum 
i les emisions de l’enllumenat 
públic i dels edificis municipals.

Aposta pel vehicle elèctric
S’ofereix un 75% de descomp-
te en l’impost de circulació i la 
gratuïtat de la zona blava. En els 

propers mesos passarem de 5 a 
8 estacions de recàrrega gratu-
ïta per a vehicles elèctrics.

Transport públic 
+ sostenible 
La flota municipal compta amb 
1 autobús 100% elèctric i qua-
tre autobusos híbrids.

Bonificacions ambientals
Per a la instal·lació de plaques 
solars o per millorar la qualifi-
cació energètica dels edificis.
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Objectiu: millorar 
la qualitat de l’aire

Quin nivell de contaminació 
tenim a Sant Cugat?

L’aire a Sant Cugat no supera, de mitja-
na, els límits establerts per la normativa 
europea. 
Tot i això les zones de la ciutat per on cir-
culen més vehicles, sobretot el centre i la 

Aquestes dades es registren a l’Estació de Control 

de la Contaminació Atmosfèrica situada a la plaça 

Sant Francesc. 

A més, recentment s’han instal·lat dos panells a les 

avingudes Francesc Macià i can Volpelleres que 

informen a temps real –directament en pantalla i a 

www.liquens.cat– sobre la qualitat de l’aire.

zona de la carretera de Rubí, sí que regis-
tren nivells de contaminants que en algu-
na ocasió superen els límits establerts. A 
més cal tenir en compte que l’entorn me-
tropolità de Barcelona, del qual en forma 
part Sant Cugat, supera constantment 
els límits de NO2 establerts per la Unió 
Europea.

Efectes de 
la contaminació 
sobre la salut 

Els principals contaminants de l’at-
mosfera són les partícules en sus-
pensió (PM10 i PM2,5) i els òxids 
de nitrogen (NO2), generats princi-
palment pel trànsit rodat i les acti-
vitats industrials. La contaminació 
està directament relacionada amb:

20% 
d’infarts de miocardi

33% 
d’ictus

20% 
de càncer de pulmó 
(1a causa després 
del tabac)
 

5% 
de morts 
(a les ciutats europees) 

Efectes de la contaminació 
en els infants: 

Segons un estudi del Centre de Re-
cerca en Epidemiologia Ambiental 
(CREAL), el creixement del cervell 
que es produeix de manera natural 
en edat escolar es veu alentit en 
les escoles on hi ha més contami-
nació. Aquest estudi es va dur a 
terme en 39 centres de primària 
de Barcelona i de Sant Cugat.

Evolució mitjana anual de diòxid de nitrogen (NO2) a Sant Cugat

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
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Millorar la qualitat 
de l’aire a l’àrea 
metropolitana

La Generalitat, l’AMB i 40 municipis de 
l’entorn de Barcelona –entre ells Sant Cu-
gat– han acordat impulsar un pla d’actua-
cions per millorar la qualitat de l’aire. Entre 
d’altres mesures, es contempla:

Restringir la circulació dels 
vehicles més contaminants.Evolució mitjana anual de diòxid de nitrogen (NO2) a Sant Cugat

Incentivar l’ús de vehicles de 
baixes emissions (ajuts per re-
novar l’actual parc de vehicles, 
bonificacions, creació de punts 
de recàrrega elèctrics...).

Prioritzar inversions en 
el transport públic.

Crear una Targeta Verda Metro-
politana amb bonificacions per 
incentivar l’ús del transport públic.

En els propers 
15 anys es vol reduir 
les emissions 
de contaminants 
un 30%

Restriccions de trànsit 
al centre

Sant Cugat s’ha compromès a prohibir la 
circulació dels vehicles més contaminants 
pel centre urbà. Aquesta restricció es farà 
conjuntament als centres urbans de tots 
els municipis de l’àrea de Barcelona. 
En concret a Sant Cugat s’ha aprovat el 
següent protocol:

A partir de l’1 de gener 2018 quan hi hagi 
un episodi de contaminació (previsió 0-5 
cops any): els vehicles sense etiqueta 
ambiental dels ciutadans no residents a 
Sant Cugat NO podran circular pel cen-
tre urbà (zona de baixes emissions).

A partir de l’1 de gener 2020: els vehi-
cles sense etiqueta ambiental dels ciu-
tadans no residents a Sant Cugat NO 
podran circular cap dia pel centre urbà 
(zona de baixes emissions).

Jordi Sunyer
Investigador ISGlobal, 
Catedràtic UPF

Ciutat, mobilitat i salut
Hem conviscut amb la contaminació de 
l’aire des del descobriment del foc. Per 

què ara ha esdevingut una prioritat? 
Per l’alta densitat dels vehicles a mo-
tor, la proximitat als vianants i edificis 
i el descobriment de l’alta toxicitat dels 
contaminants que emet el trànsit. Les 
micropartícules penetren fins al cor o 
el cervell. Amb un aire més net, els pul-

mons i els cervells dels nostres fills crei-
xerien amb més capacitat. Són moltes 
les ciutats que hi fan front. On el  vehicle 
a motor ja no és el mode de transport. 
On s‘afavoreix el desplaçament actiu i 
l’exercici físic. Cal un nou model urbà de 
mobilitat que protegeixi la salut.

Ronda Nord

Zona de baixes emissions

Av. Roquetes

BV
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2
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alld

oreix

C. S. C. Llaceres

•

•
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La Ciutat
dels Arbres

Potenciem
el patrimoni verd 

Amb l’objectiu de planificar la gestió i la 
millora dels parcs, els jardins i l’arbrat de 
la ciutat, l’Ajuntament ha aprovat el Pla 
Director del Verd Urbà per als propers 
quinze anys (2017-2032). Preveu un con-
junt d’actuacions per tal de preservar 
i fer més sostenible l’extens patrimoni 
verd de Sant Cugat. 

Manteniment i diversitat de l’arbrat: es 
renovarà l’arbrat envellit i es potenciarà 
la diversitat d’espècies. També es priorit-
zaran espècies d’arbres no al·lergògens.

Potenciar l’ús racional de l’aigua: s’in-
corporarà als parcs més espècies arbus-
tives adaptades al clima mediterrani i es 
potenciarà l’ús del reg intel·ligent.

Ús d’adobs naturals: es prioritzarà l’ús 
d’adobs orgànics i els tractaments na-
turals per fer control de plagues a 
l’arbrat. 

Ciutat amb arbres, 
ciutat amb benestar 
 
Nombrosos estudis vinculen la qualitat 
de vida d’una ciutat amb l’existència de 
parcs, jardins i zones verdes. De fet, viure 
en un entorn amb la presència d’arbres i 
elements naturals reverteix positivament 
en beneficis per a la salut de les persones. 

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Parc de l’Arboretum

Sant Cugat té 
un arbre urbà 
per cada habitant 
 

Efectes saludables 
dels arbres:

L’arbrat reté la pols i redueix la pol·lució

Disminueix la contaminació acústica

Humidifica l’ambient gràcies a l’eva-
poració d’aigua a través de les fulles

Suavitza les fortes calors estiuenques 
amb les ombres que proporciona

Redueix les temperatures extremes

Augmenta l’oxigen i redueix el diòxid 
de carboni

Acull un bon nombre d’ocells que afa-
voreixen la diversitat de l’ecosistema

•
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En els darrers 30 anys, Sant Cugat ha fet una aposta capdavantera per esdevenir 
ciutat verda, amb un immens patrimoni natural, diferent i únic en l’entorn metro-
polità. Avui som una de les ciutats amb més arbres i parcs públics de Catalunya. 
Treballem per mantenir i potenciar aquest patrimoni natural amb la convicció 
que una ciutat més verda és una ciutat amb més benestar.

Aquest hivern s’han plantat 1.200 
arbres i se n’han retirat 166 d’enve-
llits o que dificultaven la mobilitat.

Kristian Herbolzheimer
Portaveu de la 
Plataforma Cívica per 
la Defensa de Torre Negra

Hi ha 165 espècies d’arbres. Les 
cinc principals són: plataners, 
lledoners, mèlies, pins i aurons. 

El 43% dels carrers de Sant Cugat 
són arbrats.

Tota la població disposa d’espais 
verds a menys de 300 m de casa.

300 hª d’espais verds, equivalent 
a 600 camps de futbol.

Més que un arbre, un 
símbol de ciutat  

El Pi d’en Xandri ha esdevingut un 
símbol identitari de Sant Cugat. 
Representa el compromís d’aques-
ta ciutat en la defensa del nostre 
entorn natural. Es compleixen 20 
anys d’una agressió que va gene-
rar  la mobilització més multitudi-
nària que es recorda a la ciutat.

El diumenge 2 de febrer de l’any 
1997 uns desconeguts van intentar 
talar el Pi d’en Xandri. Aquest acte 
vandàlic va generar un fort senti-
ment d’indignació que setmanes 
més tard es va evidenciar en una 
manifestació convocada per la 
Plataforma Cívica en Defensa de 
la Torre Negra amb la participació 
d’unes 4.000 persones. Finalment 
el Pi, després d’aplicar-li un trac-
tament fitosanitari i de col·locar 
setze troncs per sostenir-lo, va so-
breviure i avui en dia s’ha convertit 
en un dels símbols de la voluntat 
majoritària de la ciutadania per 
preservar de l’urbanització l’àmbit 
de la Torre Negra. 

Un compromís col·lectiu
La Plataforma Cívica per la Defensa de Tor-
re Negra es va crear l’any 1993, com a res-
posta ciutadana als rumors sobre una im-
minent construcció de milers d’habitatges. 
Des del seu inici es va plantejar com una 

iniciativa transversal, una proposta innova-
dora de democràcia participativa. Confiem 
en el compromís de l’Ajuntament però cre-
iem que es pot millorar en la gestió, i que 
cal implicar l’Avenç, ESADE, els clubs de te-
nis i de golf i les hípiques en la preservació.



Gossos i veïns, 
bona convivència! 

Jo també hi puc entrar

Des d’ara els gossos tenen permesa l’en-
trada en alguns equipaments municipals 
i també als comerços que ho indiquin ex-
pressament amb aquesta imatge. En d’al-
tres locals, com els  d’alimentació, no s’ac-
cepta per Llei l’entrada d’animals.

Sant Cugat s’estima els animals i vetlla per una bona convivència amb l’entorn 
i amb les persones. Una tinença responsable implica tenir cura de l’animal i 
evitar-ne molèsties. Ara, una nova ordenança amplia els drets però també els 
deures dels animals i del seus propietaris.

Nous espais d’esbarjo 

Hi ha 5 espais tancats per a la socialit-
zació dels gossos, on els animals poden 
passejar sense corretja: Can Bellet, Coll 
Favà, la Pollancreda, Victor Català i el 
darrer situat al Turó de Can Mates. 

S’han previst també nous espais oberts 
on passejar el gos deslligat en horaris li-
mitats. Aquests espais i les seves franges 
horàries estaran senyalitzades adequa-
dament.

En tots tres  casos la persona propietària 
de l’animal n’haurà de tenir cura i vigilar 
que no molesti el veïnat. Queden exclo-
sos els gossos potencialment perillosos.

Colònies de gats controlades

Es manté el control de les colònies de 
gats, ja que aquests animals formen part 
de la trama urbana i cal respectar la seva 
forma de viure. Un cop esterilitzats es re-
tornen als espais de convivència on perso-
nes voluntàries els alimenten.

…I recorda que:

L’ordenança també recull les san-
cions per no recollir les caques del 
gos, que van de 100 € a 400 €.
Els animals de companyia han de 
portar xip i estar censats a l’Ajunta-
ment. Per fer-ho cal  anar a l’OAC. Un 
cop registrat l’animal s’endurà  una 
placa identificativa com a obsequi.

•

•
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Nou institut 
en un entorn millor

En marxa les obres del nou edifici de l’institut Leonardo da Vinci. El nou cen-
tre obrirà portes el curs 2018-19 amb més alumnes, instal·lacions capdavan-
teres i un entorn més accessible per a estudiants, professorat i famílies, just 
al costat de l’estació de FGC de Volpelleres. 

El nou edifici del INS Leonardo da Vinci 
serà de 6 línies d’ESO i 3 de batxillerat. A 
l’actual centre s’imparteixen 3 línies d’ESO 
i 2 de batxillerat. En total, hi podran estudi-
ar uns 1.100 alumnes de secundària, quasi 
400 alumnes més que el curs actual. 
Està previst que el centre obri les noves por-
tes el curs 2018-19. Amb el nou edifici l’INS 
Leonardo da Vinci ampliarà línies i la ciutat 
guanyarà un nou equipament esportiu. 

Un pavelló d’ús compartit

Ajuntament i Generalitat han acordat re-
convertir el gimnàs de l’Institut en un pa-
velló de 1.175 m2. Aquest espai serà d’ús 

per al centre i, fora de l’horari lectiu, po-
drà ser utilitzat per entitats esportives del 
municipi. La construcció d’aquest pavelló 
ha tingut un cost de 850.000 €, que ha 
pagat l’Ajuntament. 

Què podré estudiar?

El nou Leonardo da Vinci oferirà estu-
dis d’Educació Secundària Obligatò-
ria, batxillerat de ciències i tecnolo-
gia, batxillerat d’humanitats i ciències 
socials. 

Disposarà de serveis 
energètics 
eficients i sistemes 
d’estalvi d’aigua

Tindrà un cost 
de 7,5 milions €

•
•
•
•

•
•

•

En l’antic edifici se seguiran impartint els 
cicles formatius de grau mitjà:

Gestió administrativa
Activitats comercials
Instal·lacions de telecomunicacions
Atenció a persones en situació 
de dependència

I cicles formatius de grau superior:
Administració i finances
Sistemes de telecomunicacions 
i informàtics
Educació infantil
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Barris

Per facilitar la mobilitat als veïns de les 
Planes, estem arranjant diversos carrers 
del barri. L’acció més important, per la 
seva envergadura, és el reasfaltat de 
diversos trams de l’avinguda de Can 
Cortés des de la carretera de la Rabas-
sada fins al carrer de Joaquim Blume. 
D’aquesta manera, l’avinguda guanyarà 
en diversos aspectes, com la seguretat i 
la mobilitat. A més a més, també estem 

Ja hem posat en marxa el procés parti-
cipatiu per encarar la segona fase del 
Pla de millora de la Floresta, que se cen-
tra en la pavimentació de passatgets, 
escales i altres punts claus del barri. Du-
rant aquesta primavera, durem a terme 
diversos tallers per conèixer de forma 
exhaustiva quins són els espais que cal 
millorar i definirem, conjuntament amb 
el veïnat, com ha de ser la mobilitat a la 
Floresta. Un cop tinguem una diagno-

Estem rehabilitant el pont de can Gatxet 
i reparant les seves esquerdes per tal de 
poder restablir el pas de vianants. Aquest 
pont gairebé centenari havia sofert im-
portants desperfectes per causa del pas 
del temps que van obligar a tallar-lo i a 
protegir el seu entorn. Ara el repararem i 
el posarem al dia.
Aprofitem l’actuació per connectar mi-
llor l’avinguda del Carril i el Camí de Can 
Gatxet mitjançant la creació d’un itinerari 

som les planes     Arranjament dels carrers de les Planes

som la floresta     Decidim les noves millores i la nova mobilitat

som mira-sol        El pont de Can Gatxet, més accessible 

asfaltant aquest segon carrer, que fins 
ara era de carro, fins a l’alçada del car-
rer d’Antoni Griera. Altres accions que 
també hem dut a terme són l’arranja-
ment de sots i el reasfaltat del carrer 
de l’Hípica.

Millorem la seguretat 
i la mobilitat

Reparem i actualitzem 
aquesta infraestructura 
del barri

Tornem a caminar per
la Floresta

més accessible i segur entre la zona de l’Ar-
xiu Nacional, l’Escola Ciutat d’Alba i l’ET-
SAV. Així, el pont de Can Gatxet guanyarà 
una rampa adaptada, un accés amb escala 
i en refarem el lateral. Aquestes obres te-
nen un cost aproximat de 236.000€.

si de la situació actual i el conjunt de les 
propostes, consensuarem les accions que 
es duran a terme al Consell de Barri. Per 
participar a les sessions de treball, podeu 
inscriure-us a l’adreça participacio@sant-
cugat.cat o podeu fer-ho en línia al  web 
santcugat.cat/participacio.

Accés a Can Cortés

Avinguda de Can Llobet

Rehabilitació del pont de Can Gatxet
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Les nits d’estiu
respiren cultura

Com cada estiu, Sant Cugat treu el millor de si mateixa per poder gaudir de les 
nits a la fresca. Associacions, entitats, equipaments, veïns, veïnes… fan que a 
la ciutat es respiri cultura a cada racó.
 

Sant Cugat al Descobert

És la programació d’estiu que es fa des del 
15 de juny al 15 de setembre aproximada-
ment. Hi ha propostes de cinema, teatre, 
música, visites guiades, circ, arts visuals 
i, aquest any a més, viatges literaris, tot 
plegat amb un comú denominador: es fa 
al descobert.

Nits de música al claustre
Clàssic i intimista, és l’espai per excel·lèn-
cia de les nits culturals d’estiu a Sant Cu-
gat. Vuit propostes per a tots els gustos 
del 16 de juny al 23 de juliol.

Celler del Jazz
L’espai és idoni per seure a escoltar un con-
cert de jazz mentre prenem un bon vermut. 
Tres úniques cites en diumenge, al juliol.

Propostes culturals al barris 
Ritmes al casino de La Floresta, Vespre de circ 
a Mira-Sol Cinema i estrelles a Les Planes.

Al/Terrat 
Les propostes més arriscades en arts visu-
als passen al Centre d’Art Maristany. Del 5 
al 19 de juliol.

Lectures a la fresca
Un clàssic de l’estiu, els Amics de Pedra 
i Sang ens ofereixen una relectura dels 
clàssics acompanyats del millor talent lo-
cal. Del 6 al 20 de juliol.

Festival Vincles al Celler Modernista
Al setembre, tres dies intensos amb una 
proposta musical original: cantautors no-
vells i artistes consolidats comparteixen 
escenari. 7,8 i 9 de setembre.

Viatges literaris per la Biblioteca
Primer any d’aquesta aventura literària a 
les diferents biblioteques de la ciutat per 
conèixer autors i obres universals. Del 3 al 
24 de juliol.

També hi trobaràs Liceu a la fresca, Lle-
gendes nocturnes al Monestir, programa-
ció musical a Torreblanca... A Sant Cugat 
al descobert tothom pot trobar-hi la seva 
opció. 

Consulta la programació a 
www.santcugat.cat/santcugataldescobert 
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Més Policia 
i més a prop teu 

Nova atenció policial 
a l’Ajuntament 

Des del mes de maig la ciutadania comp-
ta amb un nou punt d’atenció policial a la 
mateixa Oficina d’Atenció Ciutadana de 
l’Ajuntament.

OAC Sant Cugat (Ajuntament)
De dilluns a dijous, de 8 a 18.45 h 
Divendres i vigílies de festiu, de 8 a 14 h 
Dissabtes, de 9 a 13 h

Fora d’aquest horari sí caldrà adreçar-se a 
la seu de la comissaria, que està al costat 
de l’Ajuntament. 

Nova atenció policial 
als barris

Cada setmana els agents de barri també 
us poden atendre als districtes on hi ha 
les Oficines Policials d’Atenció Ciutadana 
(OPAC’s) amb nous horaris i espais reser-
vats.

Casal de Mira-sol 
Tots els dimarts, de 17.30 a 19 h

Centre Polivalent de la Floresta 
Tots els dimarts, de 17.30 a 19 h

Casal de les Planes 
Tots els dimecres, de 17.30 a 19 h

Com a novetat també hi ha una unitat mò-
bil d’atestats per recollir denúncies penals 
in situ. 

La seguretat ciutadana, 
una qüestió prioritària

La seguretat ciutadana és una qüestió 
prioritària. En els darrers anys s’ha incre-
mentat el pressupost i els agents de Poli-
cia Local amb la voluntat d’arribar als 120 
efectius en aquest mandat. 

En aquest sentit, i amb la voluntat de reduir 
el nombre de delictes, especialment de roba-
toris a domicilis, l’alcaldessa ha aconseguit 
arrencar el compromís del conseller d’Inte-
rior d’incrementar el nombre d’efectius dels 
Mossos d’Esquadra a la ciutat. La voluntat és 
garantir uns nivells òptims de seguretat i con-
vivència que reverteixin en més benestar. 

Policia també 2.0

 @Policiastc
 

112: telèfon únic 
d’urgències i emergències

A partir d’ara desapareix el 092 i el 112 es 
converteix en el telèfon únic d’emergènci-
es i urgències. Es tracta d’un telèfon que 
funciona a nivell europeu i que respon a to-
tes les emergències en una trucada. El 112 
coordina els serveis de Mossos d’Esqua-
dra, emergències mèdiques, bombers, po-
licies locals, agents rurals i Protecció Civil. 

En quins casos trucar? 

•   Robatoris
•   Accidents
•   Incendis
•   Agressions
•   Emergències mèdiques

Abans del 2019 
s’espera arribar 
als 120 policies locals

•

•

•

•
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La Policia Local està encara més a prop dels veïns i veïnes. Ara, els agents es 
traslladen setmanalment a una oficina dels diferents barris per  atendre les de-
mandes, consultes o suggeriments sobre el terreny. També s’atendrà des de 
l’OAC de l’edifici central de l’Ajuntament amb la voluntat de tenir una policia 
més propera i pròxima a les preocupacions ciutadanes. 

Recull i gestiona denúncies per robatori, per pèrdua...

La policia local vetlla per la seguretat en situacions d’emergència Garanteix la seguretat ciutadana en diferents situacions

Vigila el trànsit i mira de prevenir accidents

Fa educació viària a les escoles Protegeix les zones forestals a prop de Collserola
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Els grups municipals opinen

Madrid s’oblida de Sant Cugat

Els Pressupostos Generals de 
l’Estat, una vegada més no te-
nen en compte Catalunya, i 
tampoc Sant Cugat. Inversions 
necessàries que queden en 
l’oblit i evidencien el menys-
teniment de l’Estat espanyol 
cap a tot allò que competeix 
Catalunya i el seu territori. 
Seguirem reclamant tot allò 
que és bàsic per Sant Cugat. 
Des del nostre grup a Madrid 
ens farem sentir, a través del 
període d’esmenes, farem val-
dre els projectes prioritaris: 
reclamarem fer efectiu l’inter-
canviador de la RENFE amb 
FGC a l’estació de Volpelleres; 
insistirem en el soterrament 
de la línia d’alta tensió que 
travessa Mira-sol; demanarem 
la instal·lació de les pantalles 
acústiques de l’AP-7 en el seu 
pas per Mira-sol; reivindica-
rem la construcció d’un jutjat 
de primera instància; exigirem 
poder gastar el superàvit que 
generem. Està clar que per Ma-
drid no som una prioritat, però 
tenim clar que Sant Cugat és la 
nostra prioritat.

Ser o no ser oposició

Si al principi de la legislatura 
CDC estava oberta a treballar 
d’una forma dialogada, la rea-
litat és que aquesta actitud ha 
durat ben poc. S’ha blindat un 
govern amb els partits d’ordre 
(PSC) i un trànsfuga que els 
vota allò important.
En aquest despropòsit de 
polític de sempre, la nostra 
voluntat és ser propositius, 
rigorosos, no fer política de 
lemes ni de tuits, sinó propos-
tes ideològiques que solucio-
nin problemes d’arrel. No mil 
mocions de paper mullat sinó 
canvis de mirada, formació i 
accció.
De moment i de collita pròpia 
tindrem un protocol (per fi) 
contra les agressions sexuals 
per Festa Major. Una auditoria 
externa que posarà llum a la 
licitació del PAV 3, (cas Palau 
i 3%), una experiència autor-
ganitzativa a La Floresta i un 
merescut homenatge als veïns 
que moriren en camps nazis. I 
això només aquest trimestre.
Que cal oposició, és una evi-
dència democràtica. A qui li 
faci por, ja té dues feines.

Cuestión de prioridades

Pocos ciudadanos sabrán de 
la mega construcción de la 
nueva biblioteca central urba-
na. Se edificará en la Rambla 
del Celler con la consecuente 
eliminación de parte del Parc 
Ramón Barnils y demás zona 
verde. Estará situada a pocos 
metros de otra biblioteca, será 
5 veces más grande que ésta y 
costará 9 millones de €.
Creemos firmemente en el 
beneficio de las bibliotecas, 
pero no lo consideramos una 
prioridad y nos duele el gran 
impacto medioambiental que 
supondrá. Es por eso que 
cuestionamos:
• Si Sant Cugat es la 2ª ciudad 
con la vivienda más cara, ¿no 
debería ser una prioridad evitar 
que nuestros jóvenes se vean 
obligados a dejar la ciudad?
• ¿No es más prioritario realizar 
un plan integral de mantenimien-
to de las aceras maltrechas?
• Al ser “Ciudad de la Infancia”, 
¿por qué no garantizamos la gra-
tuidad de los libros de texto y 
damos más ayudas para las guar-
derías?

Damià Calvet Núria Gibert Aldo Ciprian
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L’aparcament: 
un repte pendent

L’aparcament a Sant Cugat és 
un dels problemes més greus 
que preocupa la seva gent. 
No és senzill de resoldre però 
per endreçar les places de què 
disposem creiem que ens hem 
de basar en dos criteris.
Primer, cal prioritzar el veïnat: 
les persones han de poder 
aparcar a prop de casa seva.  
Després, cal tenir present que 
la rotació de vehicles no és 
sinònim de pagar. Si s’ha bo-
nificat la zona blava per anar 
a comprar al mercat de Tor-
reblanca també s’hauria de 
poder aparcar gratuïtament, 
amb temps limitat, quan vas 
als Centres d’Atenció Primària 
(CAP). 
Hi ha, a més, zones com la de 
Josefina Mascareñas on tam-
bé hi ha equipaments públics, 
com la Casa de Cultura. No 
pot ser que allà hi hagi una 
zona blava on aparqui només 
qui s’ho pot pagar. Cal un es-
pai prioritari per al veïnat i les 
persones que fan ús d’aquests 
equipaments.

La gestió dels residus, 
un deure pendent

Tenim davant reptes impor-
tants però el mediambiental 
és el que ho és més. El mes de 
maig vam presentar i aprovar 
una moció per millorar la reco-
llida i gestió de residus.  
La nostra és la segona ciutat 
que més recicla, però també és 
de les que més residus genera. 
A Sant Cugat tenim diferents 
sistemes de recollida de resi-
dus. A Valldoreix tenim el porta 
a porta, un sistema considerat 
com una bona eina, ja que fuig 
de l’anonimat en el dipòsit del 
residu i ajuda a crear conscièn-
cia sobre el tema. Però no te-
nim dades per barris per valo-
rar els resultats. És per això que 
demanàvem tenir aquestes da-
des per poder estudiar totes 
les possibilitats: implantar el 
porta a porta a altres barris, po-
sar contenidors amb lectors de 
targeta o clau per tal de poder 
saber què es tira a les escom-
braries o algun altre sistema en 
què puguem servir-nos de la 
tecnologia i convertir-nos, així, 
en una autèntica smart city.

Mireia Ingla Roser Casamitjana Pere Soler Álvaro Benejam

Seguim treballant 
per abaixar encara més l’atur

Les dades de l’atur del més 
d’abril ens diuen que hi ha 
2.689 persones desocupades 
registrades (6,8%). L’acumulat 
de descens del 1r quadrimes-
tre del 2017 és d’un 9,4%, és 
a dir  252 persones han trobat 
feina, tot just des del pacte de 
govern a la ciutat, ha augmen-
tat l’afiliació a la Seguretat So-
cial, els autònoms i el nombre 
de contractes. No teníem un 
índex tan baix des de desem-
bre de 2008. 
Ara bé, hem de continuar 
combatent la precarietat la-
boral produïda pels efectes 
de la brutal crisi econòmica i 
la reforma laboral del PP. Les 
dades no han d’amagar la reali-
tat, amb una desprotecció del 
treballador, debilitació dels 
convenis col·lectius, un aba-
ratiment de l’acomiadament, 
temporalitat del treball, i uns 
contractes fixos amb escasses 
garanties. 
Les xifres són reflex de la millora 
cíclica de l’economia i de les po-
lítiques actives d’ocupació que 
empenyem a la contractació.

Prioritats de governança 
al nostre municipi

Sant Cugat és un municipi que, 
dins de la diversitat quant a 
possibilitats econòmiques dels 
seus ciutadans, té una mitjana 
de població tant resident com 
itinerant (la que només ve a 
treballar) d’un nivell econòmic 
mitjà-alt.
Els diferents governs munici-
pals que hi ha hagut han fet 
una política tributària a la mida 
d’aquest nivell econòmic, apro-
fitant per establir uns impostos 
i taxes “a l’alçada”.
En contra del que seria lògic, en 
l’etapa més dura de la crisi que 
hem patit (anys 2011 a 2014) no 
hi ha hagut una rebaixa substan-
cial en la pressió fiscal. Al con-
trari, de mitjana la pressió fiscal 
va augmentar més d’un 9% en 
aquell període.
Ara que la recaptació d’impos-
tos derivats de l’activitat econò-
mica augmenta des de fa 3 anys, 
no pot ser que l’ajuntament ofe-
gui aquesta onada de bonança 
amb augments de tipus imposi-
tius o traves administratives que 
limiten aquesta activitat. 
Arreglem-ho!
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Refresca’t
a les piscines municipals!
Bany lliure    Activitats dirigides    Cursets intensius    Entrenaments personals

Pregunta per 
l’abonament de
10 i 20 banys o 

l’abonament
familiar

Piscina municipal la Floresta
Carrer del Ginjoler, 6
935 836 899

Complex aquàtic Parc Central
Carrer de Rovellat, 37
935 879 783

Horari
Del 24 de juny a l'11 de setembre

Juny i juliol
 
De dilluns a divendres, d’11 a 20 h
Caps de setmana i festius, d’11 a 19.30 h

Agost i setembre
 
La Floresta
De dilluns a divendres,  d’11 a 20 h
Caps de setmana i festius, d’11 a 19.30 h

Parc Central
De dilluns a divendres, d’11 a 19.30 h
Caps de setmana i festius, d’11 a 19 h


