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Ciutat esportiva:
Salut, valors i benestar



Sant Cugat viu i gaudeix l’esport. Som una ciutat que 
promou i impulsa la pràctica esportiva i el foment de la 
vida saludable. 

Tenim una ciutat privilegiada amb un entorn natural, 
espais a l’aire lliure i unes instal·lacions immillorables per a 
la pràctica esportiva. 

En els darrers anys hem fet un esforç per posar al dia els 
equipaments esportius. Aquest setembre hem inaugurat 
el nou pavelló de la Guinardera que juntament amb un nou 
pavelló de l’INS Leonardo o el complex esportiu de Mira-
sol completen el mapa d’equipaments esportius per una 
ciutat activa i multiesportiva com la nostra. 

Impulsem l’esport amb el convenciment que una vida activa 
i saludable és un element clau per reforçar el benestar i la 
qualitat de vida a la ciutat. 

Mercè Conesa
Alcaldessa de Sant Cugat

Aquesta revista és una publicació  
de l’Ajuntament de Sant Cugat.  
Contacte: comunicacio@santcugat.cat  
www.santcugat.cat
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Candidata a Ciutat Europea 
de l’Esport 2018

L’esport és competició, però també, valors, esforç, cohesió, lleure i salut. Per 
tot això Sant Cugat opta a ser Ciutat Europea de l’Esport l’any 2018. Aconseguir 
aquest títol és una motivació per seguir creixent, estendre l’activitat esportiva 
i enfortir el benestar.

•

•

•

•

•

És un repte de ciutat que es vol afrontar 
de manera conjunta des de l’Ajuntament, 
els clubs, les entitats, les associacions, i 
evidentment, amb la ciutadania. Convertir 
Sant Cugat en Ciutat Europea de l’Esport 
2018 vol dir:

Augmentar i millorar les polítiques 
esportives. 
Millorar la salut a través de l’exercici 
i l’activitat física. 
Transmissió de valors com el joc net 
i treball en equip. 
Reconeixement internacional a 
l’esportivitat local
Major visibilitat dels esdeveniments 
que s’organitzen

Els esportistes 
de Sant Cugat

+80     
entitats esportives

+8.700
esportistes federats

+5.900 
no federats

66%     
homes         

34%
dones

Caminar i córrer

Esports de raqueta

Activitats gimnàstiques

Natació

Anar en bici
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La ciutat, un immens 
terreny de joc

El compromís de la ciutat amb l’esport és innegable i ve de lluny. Disposem d’una 
xarxa d’instal·lacions d’altíssima qualitat destinades a diferents disciplines 
esportives i adaptada a tots els segments de població. 

6 

1

2 3

pavellons 
poliesportius 

zones esportives 
polivalents 

pista
d’atletisme 

camps
de rugby 

camps
de futbol 

piscines

52
instal·lacions municipals

327
espais esportius

+200 
partits per setmana 
en instal·lacions municipals
 

+900 
hores a la setmana d’ús 
d’equipaments municipals

Aquest 2017 som Ciutat del Bàsquet 
Català. Prop de 40 activitats progra-
mades per una comissió formada per 
11 entitats de la ciutat amb la voluntat 
de difondre i reforçar els valors socials 
d’aquest esport. 
Consulteu la programació a     santcugat.cat

PAV 1, PAV 2, PAV 3, Valldoreix, La Floresta, 
La Guinardera 

Pista d’atletisme 
La Guinardera 

Camp Poliesportiu La Guinardera, 
Camp Central La Guinardera

ZEM Jaume Tubau, ZEM Rambla del Celler, 
ZEM La Guinardera, ZEM La Floresta 

Can Magí, Mira-sol, ZEM Jaume Tubau,  
Pista Poliesportiva Les Planes 

Parc Central, La Floresta, 
ZEM Rambla del Celler 
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El pavelló de la Guinardera, 
una realitat

 Pista de 53x32m 

Grada per a 300 
espectadors

6 vestidors

Màxima qualificació 
energètica 

Entrenaments: futbol 
sala, volei i patinatge

3,5 Milions €

•

•

•

•

•

•

             NOU! 

Bus llançadora que 
connecta la ZEM 
Rambla del Celler 
i la ZEM La Guinardera

La inversió en nous equipaments i la millora de la xarxa d’instal·lacions 
esportives superarà en aquest mandat els 7.800.000 Milions €

Pavelló de Valldoreix 

ZEM Jaume Tubau

PAV 1 (sala tennis taula)

Gimnàs La Floresta

Gespa Pista Sant Francesc

Camp Futbol Mira-sol

ZEM Mira-sol (1a fase)

Cobertura piscina Parc Central

Pavelló IES Leonardo da Vinci

Cobertura Pista Les Planes

87.657€

778.206€

21.388€

34.414€

230.000€

77.300€

1.100.000€

499.312€

852.580€

430.000€

30 anys del CAR a Sant Cugat

Fa 30 anys que Sant Cugat acull el Cen-
tre d’Alt Rendiment, un centre de refe-
rència internacional en la formació inte-
gral d’esportistes d’elit. El CAR va néixer 
al 1987 amb la designació de Barcelona 
com a ciutat olímpica. Catalunya volia 
ser capdavantera en matèria esportiva 
i calia una estructura que ho garantís. 
Per aquestes instal·lacions hi han pas-
sat més de 25.000 esportistes, que en 
tres dècades han aconseguit 46 meda-
lles olímpiques i paralímpiques.
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A partir d’aquest curs l’Ajuntament aplicarà la tarifació social a les quotes de to-
tes les activitats esportives extraescolars municipals (OMET). L’objectiu és aju-
dar les famílies i facilitar que cap nen o nena es quedi sense fer esport per raons 
econòmiques. A Sant Cugat qui menys té, menys paga.  
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Cap infant
sense fer esport

L’esport no només implica fer una activitat 
física, sinó que també és una important 
eina d’inclusió social i de promoció dels 
hàbits de salut. Per aquest motiu l’Ajun-
tament vol afavorir-hi l’accés a tota la po-
blació, especialment els infants en edat 
escolar. 
Amb aquesta finalitat es destinaran un 
conjunt de subvencions –que suposaran 
entre un 15 i un 50% de descompte– per 
a les famílies que tenen menys recursos. 
Aquesta mesura preveu arribar a uns 700 
infants que practiquen esport extraesco-
lar a través de l’Oficina Municipal d’Esport 
per a Tothom (OMET), cosa que represen-
ta prop del 25% del total. L’objectiu és, 
d’aquesta manera, seguir potenciant les 
polítiques de progrés social i el benestar 
de la ciutadania.

Com i on fer les sol·licituds?

S’haurà de marcar una casella en el mo-
ment d’inscriure’s a les activitats de 
l’OMET i signar un document d’autorit-
zació de consulta de dades a l’Agència 
Tributària perquè l’Ajuntament faci les 
comprovacions pertinents per aplicar els 
descomptes. 
Les subvencions s’aplicaran a partir 
d’aquest curs 2017-18. En cas que alguna 
família ja hagi pagat una part de la quota 
el passat mes de juny, es tindrà en comp-
te retroactivament perquè el descompte 
s’apliqui al conjunt de tot el curs.

Alguns exemples 
de subvencions  

Les subvencions varien en funció de la 
renda i dels membres de la unitat familiar. 

Consulta la taula completa al web 
       www.santcugat.cat

Exemple d’una família de 4 membres:

OMET. ZEM Rambla deCeller. 
Passatge Baró de Coubertin, 5.
www.omet.santcugat.cat.

50% 
de descompte

30% 
de descompte

15% 
de descompte

Ingressos fins a 16.451’60€

Ingressos fins a 20.435’46€

Ingressos fins a 24.419’33€





som sant cugat_7 | 2017 7

Sense edat
ni barreres

Des dels més petits fins a la gent gran, la realització d’activitat física no té edat. 
A més, treballem per garantir la pràctica esportiva de les persones que pateixen 
alguna discapacitat. L’esport és un potent aliat per millorar la seva salut,  el seu 
grau d’autonomia, la seva autoestima i la seva integració social. 

Esport inclusiu i adaptat

A Sant Cugat treballem per donar la possibilitat d’iniciar-se en la 
pràctica esportiva a aquelles persones que pateixen algun tipus de 
discapacitat. La voluntat és afavorir hàbits de vida saludables i po-
tenciar la seva autoestima. 

Conjuntament amb la Federació Esportiva Catalana de Paralí-
tics Cerebrals hem organitzat la Copa Intercontinental de Fut-
bol 7 per persones amb lesió cerebral (2013) i el proper estiu 
del 2018, els World Games Sant Cugat. 
STQlímpics: Organitzat per la Taula de Persones amb Discapa-
citat per promoure l’esport entre les persones amb discapacitat 
intel·lectual.
Circuits inclusius de Valldoreix. 

Gent gran en forma

Les persones grans que es mantenen actives físicament aconse-
gueixen alentir o atenuar molts dels efectes de l’edat. Per fomentar 
l’activitat física, l’OMET (Oficina Municipal d’Esport per a Tothom) 
ofereix un ampli ventall de grups i activitats amb uns clars benefi-
cis: fer salut, millora de la condició física i les relacions personals.

Gimnàstica de manteniment
Tai-txi
Ritmes llatins
Marxa nòrdica

Valors i Esport un tàndem indissoluble

Sant Cugat lidera el compromís d’exportar l’ètica a tots els 
terrenys de joc nacionals i internacionals. Ho fem a través 
d’un projecte europeu, Ethics4Sports, que neix sota l’impuls 
de l’Ajuntament i la societat civil gràcies a 4 entitats esporti-
ves (el Volei, el Santcu FC, el Club de Rugbi i el Patí Hoquei). APP Ethics4Sports (Android)

OMET         
 www.omet.santcugat.cat

•

•

•

•
•
•
•

Activitats de manteniment de l’OMET Recollida de trofeus StQlímpics-atletisme 2016



Esport,
també a l’aire lliure

Algunes de les activitats que es 
poden practicar a l’aire lliure

Tennis taula
Bàsquet
Volei platja
Futbol
Running
Skate i patinet
Més de 35 km de carril bici
Parc de barres

Per la seva ubicació Sant Cugat té el privilegi de comptar amb el Parc Natural de 
la Serra de Collserola. Una zona que aporta molts avantatges a la ciutat, també 
en l’àmbit esportiu. Cal afegir-hi 13 parcs urbans amb instal·lacions esportives 
de lliure accés per la pràctica esportiva o el lleure.  

Novetats! 

S’han instal·lat nous parcs 
d’acondicionament físic 
a Sant Francesc, El Turó 
de Can Mates, les Planes 
i Centre-Oest i un nou 
rocòdrom a la Floresta

•
•
•
•
•
•
•
•

Parc de Collserola al voltant del Pi d’en Xandri

Parc de la Pollancreda

Taules de ping-pong a Coll Favà

Parc de Collserola a l’entorn de Can Borrell
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L’edifici de La Mirada, 
a punt pel 2019

El nou edifici de l’escola La Mirada, al barri de Volpelleres, podrà entrar en 
funcionament el curs vinent. L’Ajuntament avançarà la construcció de l’esco-
la per absorbir l’increment de la demanda i completar el mapa escolar. 

Que l’Ajuntament assumeixi la construc-
ció de l’escola –no inclosa en la planifica-
ció del Departament d’Ensenyament pels 
propers 3 anys– permetrà absorbir l’in-
crement de la demanda, actual i futura, 
especialment a P3 i completar el mapa 
escolar.  
L’Ajuntament assumeix la redacció, licita-
ció i construcció del nou centre educa-
tiu, de 3 línies de primària, amb un cost 
aproximat de 6’5 milions d’euros. La Ge-
neralitat, que és qui té les competències 
en ensenyament, haurà de retornar un 
80% del finançament. 
Es tracta d’un edifici arquitectònicament 
pensat per donar sortida a un projecte 
educatiu singular i innovador. 

Aquest curs escolar, els alumnes del cen-
tres d’infantil i primària públics, així com 
les escoles bressol municipal, Escola 
d’Art i Escola de Música-Conservatori es-
trenen les millores que s’han dut a terme 
als centres educatius aprofitant els me-
sos d’estiu. 
Actuacions per millorar l’accessibili-
tat, les aules, les àrees de joc exteriors, 
etc. En el cas de les escoles Turó de Can 
Mates i Collserola, el departament d’En-
senyament i l’Ajuntament han impulsat 
millores i actuacions d’ampliació per in-
corporar un grup addicional i mantenir 
intacta la qualitat en l’ensenyament. 

Un milió per millores als 
centres educatius

Aquest curs escolar, els alumnes del 
centres d’infantil i primària públics, 
així com les escoles bressol municipal, 
Escola d’Art i Escola de Música-Con-
servatori estrenen les millores que 
s’han dut a terme als centres educa-
tius aprofitant els mesos d’estiu. Actuacions per millorar l’accessibi-

litat, les aules, les àrees de joc ex-
teriors, etc. En el cas de les escoles 
Turó de Can Mates i Collserola, el 
Departament d’Ensenyament i l’Ajun-
tament han impulsat millores i actu-
acions d’ampliació per incorporar un 
grup addicional i mantenir intacta la 
qualitat en l’ensenyament.

La nova escola 
té tres línies
de primària

Escola Turó Can Mates

La nova escola tindrà un projecte educatiu singular i innovador

Escola Collserola
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Barris

Aquest estiu s’han instal·lat cinc ele-
ments gimnàstics a la Plaça de Colom, 
pensats perquè els puguin fer servir tant 
joves com persones grans: una màquina 
el·líptica, una per reproduir el moviment 
de caminar sense haver de fer resistèn-
cia, una màquina per a la rotació de la 
cintura, una barra d’estiraments i una 
màquina per a la rotació de les espat-
lles i el moviment de braços. La zona on 

Els aficionats a l’escalada poden grim-
par pel nou rocòdrom públic instal·lat 
al Centre Social Sanitari de La Floresta. 
Compta amb un munt de preses que 
permeten escollir la via més adequada 
al propi nivell de dificultat. Té paviment 
de cautxú, per a la seguretat dels usua-
ris. Una de les seves singularitats és que 
la paret és tota pintada d’un grafit.
Els rocòdroms tenen una gran demanda 
entre els qui desitgen iniciar-se en l’es-

Els joves de Mira-sol tindran un nou 
punt de trobada on s’hi podrà practicar 
esport, carregar el telèfon mòbil o con-
nectar-se gratuïtament a Internet. Es 
tracta d’un espai als jardins del camí de 
Sant Cugat al Papiol equipat amb diver-
sos aparells gimnàstics, connexió wifi i 
punts de càrrega per al mòbil. La pro-
posta, sorgida del Consell de Barri en el 

som les planes     Fer exercici és més fàcil a la Plaça de Colom

som la floresta     Un nou rocòdrom en una paret amb grafit

som mira-sol        Nou espai lúdic per a joves

s’han instal·lat aquests elements gim-
nàstics està protegida per una tanca 
de fusta per delimitar l’espai i guanyar 
en seguretat. El projecte s’ha finançat 
amb els diners de lliure disposició del 
consell de barri.

Activitat física gratuïta al 
costat de casa

Unim Wifi i esport en un 
mateix espai

Accés lliure els 365 dies 
de l’any

marc dels diners de lliure disposició, s’ha 
definit a partir d’una enquesta feta entre 
els propis joves i en consens amb el Con-
sell de Joves 13-16.  

calada, i entre els qui la practiquen i volen 
entrenar-se sense desplaçar-se a la munta-
nya. Els veïns de La Floresta en demanaven 
un a prop de casa seva, que ara ja és una 
realitat. Aquest rocòdrom s’ha finançat 
amb els diners de lliure disposició del con-
sell de barri.

Elements gimnàstics a la Pl. Colom 

El nou rocòdrom de La Floresta

Muntatge del futur espai
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Una ciutat
que sona bé

Sant Cugat compta amb un Pla Director de la Música Clàssica, un espai de 
trobada de tots els agents del sector per fer de Sant Cugat la ciutat de la música. 
Els mestres Antoni Ros Marbà i Jordi Savall en són els “padrins d’honor”. 

A Sant Cugat hi ha una forta presència i 
afició per la música clàssica. No només hi 
ha una programació professional d’alt ni-
vell sinó que a més n’és habitual la pràctica 
en les nombroses escoles de música que, 
amb el Conservatori Municipal al capda-
vant, converteixen Sant Cugat en una de 
les ciutats més importants per a la música 
clàssica del nostre país.
El Pla Director s’ha elaborat amb la com-
plicitat de l’àmbit cultural i educatiu català 
i té la voluntat d’esdevenir l’eina de refe-
rència per a la promoció, difusió, formació 
i suport a la creació de la música clàssica. 

A partir de quatre eixos estratègics (for-
mació, promoció, difusió i articulació d’es-
pais i programacions) el Pla proposa dife-
rents accions, com per exemple la creació 
d’una Oficina per a la promoció i difusió 
de la música clàssica. Amb seu a l’Esco-
la de Música, serà el punt de referència 
de tot el que tingui a veure amb la música 
clàssica.

Una altra acció ha estat la creació de la 
marca distintiva Viu la clàssica, que ha de 
reconèixer les programacions i projectes 
que estiguin adscrits al Pla.
Gràcies a aquest Pla s’han posat en marxa 
projectes específics com Música en con-
junt, un programa de capacitació per als 

mestres de primària de les escoles de Sant 
Cugat, i, en futur, el cicle de Música de 
cambra als barris, una mostra de música 
en petit format als diferents casals dels bar-
ris. Són exemples del benefici que aporta 
el Pla Director de la Música a la ciutadania.
El Pla compta amb col·laboracions de luxe, 
amb professionals de referència internaci-
onal, com Jordi Savall la Jove Orquestra 
Nacional de Catalunya i el Mestre Antoni 
Ros Marbà.

El Pla Director de la Música Clàssica de Sant 
Cugat és una idea pionera i descentralitza-
dora, que arrenca amb bon peu per la capa-
citat organitzativa, i al mateix temps per la 
competència artística i pedagògica de les 
persones que estan al capdavant. És, com 
a projecte, constructiu de cara a la societat 
catalana, que al mateix temps sigui  trans-
versal i integrador.

Antoni Ros Marbà
Compositor i director d’orquestra

Augurem els èxits pertinents  a partir 
del seu desenvolupament sota els as-
pectes de la  pedagogia.
Vull agrair particularment l’esforç 
d’aquesta iniciativa, que significa un 
sòlid pas endavant en la pedagogia 
musical del nostre país i que planta 
una llavor que consolida bona part de 
la nostra tradició musical.

L’objectiu és promoure 
la música clàssica i oferir 
suport en formació 
i difusió
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100 anys del tren 
a Sant Cugat

Commemorem el 
centenari d’un dels 
esdeveniments 
històrics que més 
han contribuït a 
modernitzar la 
ciutat: l’arribada 
del tren a Sant 
Cugat. Ahir i avui, 
el tren ens connecta 
al futur. 
L’arribada del ferrocarril, el 26 
d’octubre del 1917, va suposar 
una ràpida connexió amb Bar-
celona i el Vallès i va contribuir 
decisivament a transformar la 
fesomia rural de Sant Cugat, que 
va créixer en població i serveis. 
Per commemorar aquesta efe-
mèride l’Ajuntament, Ferrocarri-
ls de la Generalitat de Catalunya 
(FGC) i una Comissió Ciutadana 
–formada pel teixit associatiu, 
veïnal i empresarial de la ciu-
tat– han organitzat un programa 
d’actes amb una trentena d’ac-
tivitats que s’allargaran entre 
aquest octubre i el juny de 2018.

Sant Cugat celebra enguany el centena-
ri de l’arribada del tren però potser hi ha 
ciutadans que desconeixen la història de 
la seva posada en marxa. Qui va ser l’im-
pulsor de l’arribada del tren al nostre mu-
nicipi?

La idea de fer un ferrocarril elèctric que 
unís Barcelona amb el Vallès va ser de l’en-
ginyer Carles Montañés. A diferència de 
la línia del Nord, que des de 1855 passa-
va per Cerdanyola i seguia vers Sabadell 
i Terrassa, la nova proposta anava a Sant 
Cugat on es dividia en dos ramals. En no 
trobar finançament en el país per a cons-

truir-lo, el cercà a la banca internacional, 
primer anglesa i després americana. Va 
ser llavors quan va connectar amb Fre-
derick S. Pearson, que estava al front d’un 
important grup inversor en temes d’elec-
tricitat. Com que l’empresa Ferrocarrils 
de Catalunya es va constituir a Londres 
amb capital canadenc, els mèrits se solen 
atribuir a Pearson, que és qui hi posà els 
diners, però la idea fou de Montañés.

El 26 d’octubre de l’any 1917 va tenir lloc 
el viatge inaugural a Sant Cugat. Quins 
actes es van organitzar i com ho van ce-
lebrar els santcugatencs i santcugaten-

Sabies que quan va arribar el 
tren el 75% de la població de 
Sant Cugat vivia de l’agricultura 
i de la cria 
d’animals?

Abans de l’arribada del tren es 
tardava 3 hores caminant per 
anar a Barcelona (travessant 
Collserola) o 5 hores en carro 
(passant per Cerdanyola i 
Ripollet).
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Domènec Miquel : 
“Avui tenim una vertadera xarxa local de metro“

Sabies que els primers anys cir-       
    culava un tren cada hora i avui  
         en dia, en hora punta, hi cir-
           cula un cada 2-3 minuts?

L’any 1917 Sant Cugat tenia 1 es-
tació. Avui en té 7 dels FGC, per 
on actualment passen més de 8 
milions de passatgers cada any.

ques que van viure aquest gran esdeve-
niment?

La primera preocupació de l’Ajuntament 
fou que els carrers que anaven de l’esta-
ció al Monestir estiguessin arreglats i es 
construïren alguns trams de voreres que 
no havien fet els veïns. Naturalment mol-
ta gent anà a veure l’arribada del tren i 
el consistori va rebre les autoritats que 
venien de Barcelona. Va haver-hi molta 
celebració cívica, cantades dels Cors de 
Clavé, balls, etc. També un dinar insti-
tucional per 110 convidats, a la sala ca-
pitular nova del Monestir, servit pel res-
taurant El Siglo, que estava a la plaça de 
Barcelona, en el mateix local que el 1932 
es convertí en Ajuntament. 

L’any 1917 Sant Cugat era una vila amb 
un perfil marcadament rural. Què va 

suposar l’arribada del tren i quin paper 
ha jugat en la transformació del nostre 
municipi?

L’aïllament secular que havia patit la vila, 
fora dels gran eixos de comunicació i la 
manca d’energia hidràulica havien impe-
dit la industrialització, de forma que la 
majoria de gent era pagesa. Aquest fet 
havia atret estiuejants barcelonins que 
cercaven la tranquil·litat. El tren els faci-
litava l’arribada fins el punt que podien 
passar a viure-hi encara que treballessin 
a la ciutat. Això va provocar una onada 
demogràfica i en deu anys la població 
es va doblar. Com que es necessitaven 
nous habitatges, van créixer els oficis de 
la  construcció, les bòbiles, els fusters, 
els serrallers, però també el comerç i el 
sector serveis.

A més de connectar-nos amb Barcelona 
i el Vallès, quin altres llegats ha deixat 
el tren a Sant Cugat?

Al llarg de la via fèrria s’han anat cre-
ant diferents nuclis d’habitació, els més 
antics començaren com a centres d’es-
tiueig, cas de La Floresta o Valldoreix 
a partir de 1918, Mira-sol el 1940. Cada 
un d’aquests nuclis va lluitar per tenir 
el seu propi baixador de ferrocarril: la 
Floresta el 1925, Valldoreix el 1931, Mi-
ra-sol el 1948 i més endavant el polígon 
empresarial de Sant Joan, el 1965, l’Hos-
pital General el 1985 i finalment Volpe-
lleres, el 2010. És a dir, avui podem dir 
que tenim una vertadera xarxa local de 
“metro” amb set estacions que faciliten 
tant les comunicacions externes com les 
internes. 

Domènec Miquel i Serra 
(Sabadell, 1947). Llicen-
ciat en Història per la 
Universitat de Barcelona. 
Es va especialitzar en his-
tòria moderna, però ha 
fet recerca sobre aspec-
tes ben diversos del pas-
sat de Sant Cugat, cen-
trats en la història, l’art i 
la tecnologia. 
És membre del GEL (Grup 
d’Estudis Locals).
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Els grups municipals opinen

Un nou pavelló de primer nivell 
per Sant Cugat

Tot a punt per gaudir d’un 
equipament de primer nivell 
per a la nostra ciutat. 
El nou pavelló de la Guinarde-
ra servirà per potenciar enca-
ra més la pràctica esportiva 
de la nostra ciutat, amb unes 
instal·lacions de primer nivell, 
modernes, i arquitectònica-
ment sostenibles, que dona-
ran resposta a les necessitats 
de les entitats esportives de la 
nostra ciutat. Un procés llarg, 
de molts anys de feina, que fi-
nalment veurà la llum perquè 
tothom qui practica i li agrada 
l’esport en pugui gaudir. Un 
equipament que posem al ser-
vei dels santcugatencs i sant-
cugatenques, en un entorn de 
qualitat i amb les millors ga-
ranties. És una gran satisfacció 
poder veure i participar d’un 
projecte d’aquesta dimensió. 
Treballar des de l’administra-
ció per generar les condicions 
i les oportunitats que la nostra 
fortalesa econòmica ens per-
met i tirar endavant així, pro-
jectes com el nou pavelló de la 
Guinardera. 

Entre l’efecte crida i l’efecte 
vida

Només  3 de cada 10 especta-
dors del TA! són de St. Cugat. 
Per tant, 7  persones  vénen 
cridades per la programació  
de primera línia. En què reper-
cuteix això als santcugatencs 
que contribueixen a tant fla-
mant cartellera? En res. En 
una cosa força ridícula per una 
ciutat, com és “tenir una mar-
ca”. Al preguntar  per què no 
s’estaven destinant mesures 
excepcionals davant l’emer-
gència habitacional, se’ns va 
dir que no es volia fer “efecte 
crida”. Per tant, es pot fer “cri-
dar” amb cultura d’elit, però no 
es pot generar suport social? 
A posar la vida  al centre; l’ha-
bitatge, la cultura, la salut, les 
cures, preferim anomenar-ho 
efecte vida. 
Si viure a St Cugat és un luxe 
perquè hi ha més interès en 
crear una marca, que  en que 
s’hi pugui viure , és que anem 
malament.  Estem preparats 
per revertir el model i comen-
çar amb l’efecte vida?

La incoherència de la “Ciutat 
de la Infància”

Si el teu fill es posa malalt un 
dissabte a partir de les 15h de la 
tarda o durant qualsevol nit i no 
pagues cap mútua, t’hauràs de 
desplaçar 20 km fins a Terrassa 
perquè el pugui visitar un metge 
especialista en nens, és a dir, un 
pediatra.
A Sant Cugat regna la incoherèn-
cia. És una de les ciutats amb més 
nens on un 25% de la població té 
entre 0 – 18 anys i també és “Ciu-
tat de la Infància” segons UNI-
CEF, però no disposa d’un servei 
d’urgències pediàtriques gratuït i 
universal. 
Des de Ciutadans Sant Cugat hem 
empleat totes les eines que tenim 
disponibles per atendre aquest 
tema de salut bàsic i essencial. 
Hem presentat una moció al ple 
de Sant Cugat, una proposta al 
Parlament i hem començat una 
recollida de signatures per dema-
nar un servei d’urgències pedià-
triques al CAP de la Mina.
La nostra única voluntat és bus-
car un acord entre tots per poder 
disposar d’un servei públic que 
creiem indispensable per a Sant 
Cugat.

Eloi Rovira Núria Gibert Aldo Ciprian
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1 d’octubre: fermesa 
i compromís

Després de molts anys de mo-
bilitzacions al carrer arriba la 
data culminant. L’1 d’octubre, 
la gent d’aquest país i d’aques-
ta ciutat participarem al refe-
rèndum vinculant per exercir 
el nostre dret a ser allò que 
vulguem, obeïnt així el man-
dat del Parlament de Catalu-
nya. Podem optar pel Sí o pel 
No, però cap govern ni tribu-
nal ens ha de limitar la nostra 
llibertat. 
Sant Cugat, com a ciutat im-
mensament independentista 
que és, ha de ser un exemple 
del món municipal en aquest 
procés electoral. Estem con-
vençuts que la gent omplirà 
les urnes, i també confiem que 
l’equip de govern estarà a l’al-
çada i posarà totes les facilitats 
i garanties perquè l’1-O sigui un 
èxit a la nostra vila.
Amb un Estat disposat a fer gai-
rebé qualsevol cosa per impe-
dir-ho, en aquests darrers dies 
cal mostrar més que mai uni-
tat, compromís i fermesa. L’1-O 
anirem a votar a la catalana, pa-
cíficament. Com sempre. 
 

La tarifació social no és això

Fer tarifació social vol dir es-
tablir preus variables d’acord 
amb el nivell de renda per tal 
que el preu no sigui una bar-
rera a l’hora d’accedir a un 
servei. Per aplicar la tarifació 
social, el més lògic és fer una 
anàlisi dels preus públics i de 
la situació de renda de les fa-
mílies usuàries, identificant la 
despesa de cada servei i com 
fer-la sostenible econòmica-
ment suprimint les dificultats 
d’accés.
A la nostra ciutat hem posat en 
marxa un sistema que l’equip 
de govern n’ha dit tarifació so-
cial però que als nostres ulls no 
ho és del tot.
Són preus calculats sense 
cap estudi de rendes, fets a 
la babalà i, per tant, sense te-
nir en compte quin impacte 
tindrà. Abans de posar-los en 
marxa no sabem quantes famí-
lies s’hi podran acollir ni com 
afectarà la recaptació muni-
cipal. I és greu perquè només 
es posen en marxa rebaixes i 
no s’analitza si el preu general 
ha de pujar per als trams més 
benestants.

Mireia Ingla Ramon Gutiérrez Pere Soler Álvaro Benejam

Esport, la pràctica esportiva 
a l’abast de tothom

Els socialistes apostem per 
l’esport com eix de la nostra 
acció política, és una prioritat. 
I ara que fa 25 anys, ho vàrem 
demostrar en l’organització 
dels millors Jocs Olímpics 
de la Història: Barcelona 92. 
Amb aquest compromís tam-
bé vàrem crear l’OMET a St. 
Cugat, per donar resposta a 
la demanda ciutadana. Ara de 
nou al govern municipal, hem 
de ser facilitadors i promo-
tors de la pràctica esportiva, 
millorant els espais de pràc-
tica i proposant-ne de nous: 
elaboració del nou pla d’equi-
paments, cobriments de les 
pistes St. Francesc, de l’espai 
Pere Grau a Les Planes i de 
la piscina del Parc Central, la 
construcció del complex es-
portiu a Mira-sol, el pavelló de 
Volpelleres, la calefacció de 
Can Llobet a la Floresta entre 
d’altres, i el ja acabats pavelló 
de la Guinardera i el tanca-
ment de la pista poliesportiva 
de Can Barata. Això és apostar 
per l’esport i socialitzar la seva 
pràctica.  

Los hoyos de nuestra ciudad 
floral

Durante el verano el ayuntami-
ento aprovecha para hacer al-
gunos arreglos en la vía pública, 
pero la baja inversión genera un 
déficit que cada año se va acu-
mulando en barrios como Mira-
sol, Valldoreix, La Floresta o Las 
Planas. Y no es un problema de 
dinero, sino de gestión y de te-
ner claras las preferencias.
Nuestro municipio es noticia en 
los medios por el incremento de 
robos en domicilios o la ocupa-
ción ilegal, los vecinos de can 
Mates denuncian el incivismo 
continuado, Can Barata espe-
ra tener algún día transporte 
público, la falta de inversión en 
el barrio de Sant Francesc, los 
retrasos del plan de movilidad 
que incrementa la congestión, 
es decir, los atascos que sufrire-
mos de nuevo en septiembre…
Aunque podemos gastarnos 
los impuestos en flores, el 
ayuntamiento tiene que garan-
tizar unos mínimos servicios 
públicos comunes a todos los 
vecinos y si los descuida, está 
descuidando su principal obli-
gación.
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