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La compra de la Torre Negra, 
una oportunitat per a Sant Cugat





Benvolguts santcugatencs, benvolgudes santcugatenques,

La crisi de la COVID-19 ens ha fet viure un any estrany i difícil. La nostra 
vida s’ha vist alterada fins a límits que no hauríem imaginat mai, i en al-
guns casos hem perdut persones estimades en una situació que ens ha 
generat tristesa i impotència. 

Els efectes del virus s’han tornat a fer sentir amb força aquesta tardor i 
per això hem augmentat les mesures de prevenció. Moltes gràcies pel 
compromís i la paciència que esteu demostrant durant aquest any. 

Des de l’Ajuntament treballem de valent per ajudar la ciutadania i els 
col·lectius que més estan patint els efectes d’aquesta crisi econòmica i 
social derivada de la pandèmia. Hem de sortir tots junts d’aquesta època 
tan complicada. No podem deixar ningú pel camí perquè la cohesió soci-
al de la ciutat és un dels tresors a preservar i fomentar. Sabem que és una 
crisi que marcarà els propers anys i continuarem posant-hi els recursos 
que facin falta. 

Ara arriben les festes de Nadal, un període per estar amb aquells que 
més estimem però que enguany viurem d’una manera diferent a causa 
del virus. Durant aquests mesos hem redescobert el valor d’escoltar-nos, 
de les cures i de l’empatia. Per tant, estic convençuda que ara més que 
mai valorarem aquests moments. 

Resto a la vostra disposició per tot allò que necessiteu. 
Bones Festes!
 
Mireia Ingla
Alcaldessa

@ MireiaIngla

@ MireiaIngla

Mira la salutació de  
l’alcaldessa en vídeo
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S’inicien els tràmits per  
adquirir la masia i la finca  
de la Torre Negra
La família propietària de la Torre Negra ha ofert a 
l’Ajuntament, després de mesos de converses, comprar 
la finca per un import de 2’8 milions d’euros. L’equip de 
govern valora positivament el preu de venda i farà tot el 
possible perquè aquest edifici històric de Sant Cugat i els 
seus terrenys passin a mans públiques amb l’objectiu que el 
conjunt de la ciutadania en pugui gaudir

Què inclou la finca ?
La propietat està formada per l’edifici 
fortificat –de més de 1.000 m2- i unes 
86 hectàrees de terreny. D’aquestes, 
83 hectàrees són forestals 
(dominades per pins i alzines) i estan 
situades dins del Parc Natural de la 
serra de Collserola. Les 3 hectàrees 
restants són antics conreus que 
actualment es conserven com a prats 
i zones enjardinades. 

L’equip de govern i la família Rabadà van presentar  
el passat 11 de novembre als mitjans de comunicació 
l’oferta de venda de la Torre Negra.

Saps el perquè del seu nom?

Pel color de la seva pedra, que 
originalment era d’un color vermellós 
fosc però que amb el pas del 
temps va anar apagant-se 
fins adquirir el color més 
enfosquit de l’actualitat.
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La Torre Negra,  
un dels símbols  
de Sant Cugat

Una mica d’història...

L’edifici és, després 
del Monestir, un dels 
elements patrimonials més 
importants de Sant Cugat. El 
seu origen es remunta al segle XII, quan 
es va erigir com a fortificació defensiva. 
Va ser propietat de diverses famílies 
nobles –com els Vilanova, els Palou o els 
Erill- fins que el Monestir va adquirir-la 
al segle XVIII. Un segle més tard, amb 
la desamortització, la Torre Negra va 
ser comprada per la família Rabadà per 
més de dos milions de rals. Actualment 
aquesta família és qui n’ostenta la 
propietat. 

Porta d’entrada  
a Collserola

Situada al costat del camí de 
can Borrell i del Pi d’en Xandri, 
l'entorn de la Torre Negra és una 
de les grans portes d’entrada a Collserola i un 
espai natural molt estimat pels santcugatencs 
i santcugatenques. Cada any milers de 
persones hi passen per anar a passejar, 
caminar o fer esport a la serra de Collserola.

Qualitat paisatgística i natural

En els propers mesos l’Ajuntament elaborarà una 
proposta de gestió dels espais agroforestals de 
la finca de la Torre Negra per assegurar-ne el 
manteniment i la seva qualitat paisatgística. A més, 
també s’elaborarà un projecte per habilitar un accés a la 
Torre Negra per a vianants i ciclistes des del camí de can Borrell.

5som sant cugat · desembre 2020



L’Ajuntament mobilitza  
16 milions d’euros per fer  
front a la crisi de la COVID
És la major quantitat econòmica que el consistori ha 
invertit mai per fer front a una emergència social i 
econòmica. L’objectiu prioritari és assegurar la cohesió 
social, ajudar el comerç local i afavorir la reactivació 
econòmica a la ciutat

Bona part de les subvencions i ajuts inclosos 
en el Pla municipal anti-COVID s’han anat 
atorgant durant el darrer semestre d’aquest 
any. Tot i això, de cara al 2021 s’obriran noves 
partides per donar suport als santcugatencs 
i santcugatenques que més estan patint els 
efectes d’aquesta crisi. 

Informa't

Tota la informació  
centralitzada es pot  
consultar a:

santcugat.cat/web/coronavirus 

El Pla municipal anti-
COVID inclou més de 100 
actuacions, entre les quals 
destaquen especialment 
els àmbits de serveis 
socials, habitatge i la 
reactivació econòmica. 
També hi ha partides per 
a àrees com educació, 
cultura i teixit associatiu. 

100
actuacions

Des de l’àrea d’Hisenda, liderada pel tinent d’alcaldia 
Pere Soler, s’han posat tots els esforços i mitjans per 
mitigar l’impacte de la crisi sanitària.
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El Pla municipal per fer front a la COVID, en xifres

750.000€ 
• Ajuts a l’escolaritat
• Subvencions a les AFAs per 

contractar més monitors de menjador 
escolar 

• Bonificació del cost dels centres 
educatius municipals durant l’estat 
d’alarma 

• Subvencions a escoles bressol i de 
música privades

• Connectivitat d’alumnes

Educació

700.000€ 
• Ajuts empreses
• Ajuts a autònoms 

 i professionals
• Assessorament a empreses i 

comerços
• Suport a l’Oficina d’Atenció a 

l’Empresa (OAE)
• Assessorament treballadors/es en 

ERTO

Promoció econòmica

800.000€ 
• Campanya vals descomptes 
• Promoció del comerç local
• Suport a la digitalització

Comerç 

975.000€ 
• Ajuts entitats culturals 
• Suport als centres culturals 

municipals (Teatre-Auditori, 
Biblioteques...)

Cultura

2.800.000€ 
• Ajuts per pagar impostos
• Bonificacions a les terrasses  

de la restauració
• Suspensió taxes i cànons

Hisenda

850.000€ 
• Millora serveis informàtics 

Ajuntament
• Suport a entitats esportives
• Aparcaments bicis a les escoles

Altres

735.000€ 
• Reinserció laboral
• Suport al Servei Municipal 

d’Ocupació (SOM)
• Formació
• Assessorament jurídic

Ocupació

2.600.000€ 
• Reforç atenció domiciliària
• Suport a les entitats socials
• Ajuts residències
• Ajuts àpats
• Ajuts directes a famílies 

Drets socials

4.000.000€ 
• Enfortir l’Ajuntament per  

incrementar els serveis municipals  

Reducció del  
deute municipal 

650.000€ 
• Més neteja a edificis municipals 
• Subministraments
• Desinfecció de residències

Neteja i serveis urbans

1.200.000€ 
• Ajuts pagament de lloguer
• Ajuts als inquilins de Promusa
• Servei de mediació al lloguer
• Ajuts a l’IBI

Habitatge
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En marxa el punt  
de mediació per  
renegociar lloguers 
Està adreçat a persones que hagin patit una davallada dels  
seus ingressos a causa de la crisi del coronavirus. L’objectiu  
és facilitar acords entre propietaris i inquilins i, d’aquesta 
manera, promoure la continuïtat d’aquestes persones al seu 
habitatge habitual

41
15 acords

25 en procés de mediació

1 sense acord

Com funciona? 
El Punt d’Atenció a la Mediació del Lloguer 
s’ofereix a través de l’Oficina Local 
d’Habitatge 

Què ofereix l’Ajuntament 
per afavorir acords? 
 
Una ajuda equivalent al 75% de l’IBI (any 2021) a l’habitatge on 
el propietari hagi aplicat una rebaixa del lloguer al seu inquilí 

Sol·licituds del  
servei en 4 mesos

La nova llei de regulació del lloguer, en vigor a Sant Cugat
 
La “Llei de mesures urgents en matèria de contenció de 
rendes en els contractes d’arrendament d’habitatge”, 
aprovada pel Parlament de Catalunya el passat mes de 
setembre, afecta directament Sant Cugat.
 
El cost del lloguer ara ha passat a vincular-se a l’Índex 
de referència de preus que marca l’Agència Catalana de 
l’Habitatge: 
• Els nous contractes s’han de cenyir al preu/m2 

d’aquest Índex 
• En cas que l’immoble hagi estat arrendat per sota del 

preu de referència durant els darrers 5 anys, la llei 
impedeix que el propietari n’apugi el lloguer 

La nova llei afavoreix una rebaixa dels preus 
que estiguin per sobre de l’Índex i, a més, 
congela els que se situen per sota 

Tens dubtes? L’Oficina Local d’Habitatge 
t’assessora sobre aquesta nova normativa

Consulta la nova llei: 
Consulta l’Index  
de preus de lloguer: 

Carrer d'Elies Rogent, 10 
935 878 910 
olh@promusa.cat

En aquests moments a causa de 
la pandèmia es prioritza l’atenció 
telefònica i virtual
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VoluminoSOS:  
Sant Cugat i Valldoreix  
s’uneixen contra l’incivisme
L’Ajuntament i l’EMD han posat en 
marxa una campanya per animar la 
ciutadania a respectar el dia i l’hora 
assignats per deixar els voluminosos 
al carrer. Volem evitar actes incívics 
com els abocaments incontrolats, 
que provoquen molèsties al veïnat i 
dificulten el procés de recuperació 
dels voluminosos. Mantinguem nets els 
carrers de la ciutat!

Tot i les bones dades que s'han 
registrat en aquests darrers 
tres anys, malauradament 
es continuen detectant 
abocaments fora dels horaris 
establerts. Respectar-los és cosa 
de tothom!

de recollida

Recorda!
Cada zona de la ciutat té un dia per dipositar el 
voluminós. Sempre a partir de les 20 h i al costat 
del contenidor més proper (o a les cantonades en 
el cas de Valldoreix):
• Centre: diumenge i dijous
• Mira-sol i Can Barata: dimarts
• La Floresta: dimecres
• Les Planes: dimecres
• Valldoreix: dilluns (cal deixar-los a les cantonades)
A banda, els voluminosos també es poden portar a les dues deixalleries 
municipals (l'Ambiteca i el Punt Verd de Can Calopa). 
Les persones molt grans o amb mobilitat reduïda que no poden 
baixar els voluminosos al carrer disposen d’un servei de recollida a 
domicili. Per sol·licitar-ho cal trucar al telèfon gratuït 900 103 146.

Més informació a santcugat.cat/voluminosos

50%

t/anuals

t/anuals

1.000 2017

2020 1.500 

Sancions de 750 a 3.000€. Els ciutadans o 
ciutadanes que no respectin els horaris i espais 
de recollida poden ser multats 
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Infants, adolescents i joves, 
protagonistes a Sant Cugat
L’Ajuntament ha aprovat inicialment el Pla 
Local d’Infància i Adolescència i el Pla Local de 
Joventut (2020-23) amb l’objectiu de reforçar les 
polítiques adreçades a aquests col·lectius, que 
representen el 36% de població de la ciutat

El benestar d’infants 
i adolescents, una prioritat
 
El Pla posa en comú totes les actuacions municipals 
per garantir el benestar dels infants (0-12 anys) i dels 
adolescents (12-18 anys), prioritzant especialment 
aquelles polítiques públiques que serveixin per corregir 
l’existència del desavantatge social.

Consulta el Pla al 
web minucipal:

3 49EIXOS  
ESTRATÈGICS ACTUACIONS

Una ciutat saludable que  
protegeix els infants
• Més ajuts socials
• Prevenció d’addiccions
• Prevenció i atenció a la infància 

vulnerable
• Suport a la inclusió

Una ciutat que promou la igualtat 
d’oportunitats educatives
• Augmentar les places 

d’escoles bressol
• Fomentar la innovació 

educativa
• Prestigiar la Formació Professional
• Suport a l’educació digital

Una ciutat participativa i amiga 
dels infants i adolescents
• Implicar la infància i l’adolescència en 

l’emergència climàtica
• Nous formats d’accés a la cultura
• Comissions socials als centres 
• Més espais de participació
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Jove, tenim un pla!
 
Ocupació, oci, participació, igualtat, pensament crític... el 
jovent de la ciutat té moltes coses a dir i l’Ajuntament vol estar 
al seu costat. Per aquest motiu ha dissenyat un pla per reforçar 
l’acompanyament als i les joves (12 a 29 anys) i impulsar noves 
accions de millora. Dignifiquem el paper del jovent a Sant Cugat!

5 53EIXOS  
ESTRATÈGICS

ACTUACIONS

Pensament crític

• Promoure l’esperit  

crític i la creació de consciències

• Sensibilitzar el jovent entorn 

l’emergència climàtica

Oci i relacions saludables

• Fomentar la inclusió i cohesió social 

entre joves de diferents 

perfils

• Oferir espais i alternatives 

culturals d’oci i de lleure 

• Repensar el paper que 

poden jugar els diversos espais 

públics i equipaments 

• Impulsar projectes de creació juvenil

• Promoure relacions més saludables, 

respectuoses i igualitàries Formació i món laboral

• Millorar els processos de formació 

• Millorar la informació, 

orientació i 

acompanyament

• Facilitar i acompanyar 

l’accés al món laboral 

• Combatre la precarietat laboral  

del jovent

Feminisme i igualtat

• Treballar aspectes 

vinculats al gènere 

i l’educació sexual i 

afectiva 

• Dissenyar programes i activitats 

esportives amb perspectiva de 

gènere

• Prevenció de violències masclistes

Participació i comunicació

• Establir canals de 

comunicació efectius 

• Fomentar la 

participació del 

jovent més enllà dels 

canals formals de participació 

Consulta el Pla al 

web minucipal:
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El projecte de l’escola  
La Mirada avança 
L’Ajuntament ja ha aprovat tots els tràmits urbanístics 
necessaris per poder construir el nou edifici de 
l’escola La Mirada al parc del Bosc de Volpelleres. Ara 
només falta el vist-i-plau definitiu de la Generalitat i, 
posteriorment, es licitaran al més aviat possible les 
obres per tal que l’escola sigui una realitat l’any 2023

Un projecte 
educatiu singular 
i compatible amb 
el parc del Bosc de 
Volpelleres
L’escola La Mirada és un projecte educatiu 
i arquitectònic concebut per ser dins del 
parc del Bosc de Volpelleres, respectant-
lo i aprofitant-ne tots els seus valors per a 
l’educació dels infants del barri.

A l’hora de plantejar aquest projecte, 
l’Ajuntament ha tingut especial cura en 
preservar tots dos equipaments –escola i 
parc- i fer-los perfectament compatibles en un 
mateix entorn. 

Per aquest motiu es garanteix que el parc 
mantindrà els seus valors ambientals i que 
en cap cas perdrà massa arbòria, ja que es 
trasplantaran arbres afectats i se’n plantaran 
de nous. A més, el futur edifici s’ha desplaçat 
lleugerament (uns 20 metres més al nord) 
per reduir, encara més, el nombre d’arbres i 
arbustos afectats. 

Ubicació ideal per 
al projecte educatiu

Proximitat de barri

Edifici amb criteris de sostenibilitat i 
el màxim d’autosuficient possible

La construcció de l’escola en aquest espai de 
la ciutat estava prevista des de fa anys en la 
planificació urbanística de Sant Cugat

El circuit de passeig es 
mantindrà i millorarà

L’AMB seguirà fent tasques  
de restauració del parc seguint 
criteris i valors ambientals

Bona connectivitat 
amb transport públic

Camí escolar segur 
amb carrils bici

Es dona resposta a la planificació 
escolar de Sant Cugat
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Reconeixement a la 
participació i la transparència 
de l’Ajuntament
Una de les grans prioritats de l’equip de govern durant 
aquest mandat és impulsar la transparència i afavorir 
la participació ciutadana. Aquest esforç s’ha vist 
reconegut recentment per l’Administració Oberta de 
Catalunya (AOC) i la Universitat Autònoma de Barcelona 
(UAB), que han atorgat dos guardons que posen en valor 
la tasca municipal en aquests àmbits

Guardó de 
transparència 
Top10 
L’Administració Oberta de Catalunya 
ha atorgat a l’Ajuntament el guardó de 
transparència Top10 per ser “capdavanter 
en l’impuls de l’administració digital 
i el govern obert”. Aquest organisme 
ha avaluat el grau de maduresa de 
la transformació digital feta per 
l’Ajuntament, donant una puntuació 
global de 78 sobre 100. De les ciutats de 
més de 50.000 habitants, Sant Cugat 
està en la 6a posició de Catalunya.

Segell  
infoparticipa 
a la qualitat i la 
transparència de 
la comunicació 
pública
És una certificació que atorga el Laboratori de 
Periodisme i Comunicació per a la Ciutadania 
Plural de la UAB als webs dels ajuntaments de 
Catalunya. S’avalua el grau d’informació pública 
sobre aspectes com la gestió dels recursos públics, la 
promoció de la participació ciutadana o la informació sobre 
els representants polítics del municipi. El portal web de l’Ajuntament 
ha obtingut correctament 46 dels 48 indicadors, un percentatge del 95’83% 
(que ha crescut respecte l’any passat, quan es va obtenir un 94’23%).

Consulta tota la 
informació 

Consulta tota la 
informació 

reconeixement
administració
oberta
2019
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Els grups municipals opinen

Encarem el 2021 fent  
realitat els nostres projectes

Encarem el 2021 amb la il·lusió de veure fets 
realitat els nostres projectes. L’aprovació del 
Pla d’Emergència Climàtica com a projecte 
de llarg recorregut per a la transformació i el 
compromís ciutadà amb l’entorn i el plane-
ta.  Vinculat a aquest compromís, tindrem la 
presentació, a la convocatòria de fons euro-
peus, de projectes d’energia, canvi climàtic, 
espais naturals i mobilitat sostenible. 

L’increment dels fons per habitatge pú-
blic de lloguer i la presentació de la nova 
Oficina Local d’Habitatge. Volem que l’OLH 
ocupi l’espai principal en la lluita contra 
l’emergència habitacional com a motor de 
coneixement i reflexió. Alhora, serà el punt 
ciutadà de tramitació d’ajuts, assessora-
ment, acompanyament i mediació en tots els 
aspectes relacionats amb l’habitatge.

La creació d’una quadrilla d’actuació rà-
pida a la via pública per resoldre les urgènci-
es i desperfectes als carrers. 

La implementació de tecnologia punta 
per l‘increment de la seguretat.

Són algunes coses, en tenim més. Seguim!

Reconstrucció social  
i reactivació econòmica 

Més clar no ho podem dir, hem mobilit-
zat des de l’Ajuntament més de 16 milions 
d’euros per a la Reconstrucció Social i la 
Reactivació Econòmica del nostre municipi. 
Suport dirigit a les famílies i persones amb 
vulnerabilitat per fer front a la pandèmia, 
hem augmentat considerablement els ajuts 
que s’estaven prestant i hem creat nous pro-
grames específics, en matèria d’habitatge, 
pagament de rebuts de serveis, increment 
de recursos per a la pobresa energètica, be-
ques menjador, transport etc. Un impuls a 
la reactivació econòmica és una necessitat, 
i després d’un pla de xoc inicial, calia una 
estratègia per tal de donar suport amb ajuts 
directes a les empreses, comerços, entitats, 
autònoms i professionals. Un esforç ambici-
ós, amb l’exempció del pagament de la taxa 
de “terrasses”, ajuts sobre els tributs i altres 
despeses a comerços i empreses que han 
sofert els efectes de la COVID19. Una aposta 
del govern de la ciutat pel 2020 i la previsió 
de poder millorar els ajuts pel 2021.

Veure i que ens vegin

En el marc del 25-N vam inaugurar una ex-
posició sobre dones silenciades de Susana 
Malagón. Les foto fetes sobre draps de cui-
na, ubica a l’espai públic elements històrica-
ment tancats a la cuina i explica la història de 
de dones que no tenien cap més opció que 
el guió que per a elles havia estat escrit. La 
cura, l’atenció i el silenci per a guarir els al-
tres. Aquestes dones, ara ancianes trenquen 
el silenci i amb ell tots els sostres imposats. 
L’exposició fa pensar en els milers de dones 
que sostenen el món i en la importància de 
les cures. Cal reconèixer-nos com a perso-
nes que necessitem que algú ens cuidi. Però 
la cura no pot ser una imposició, ha de ser un 
pacte, ha de tenir reconeixement i ha d’estar 
remunerada. Aquest Ajuntament està com-
promès en fer de Sant Cugat una ciutat que 
cuidi, però ara que ve Nadal és un bon mo-
ment per a reconèixer qui fa tota aquesta fei-
na invisible i fer-la per a què mai més quedin 
silenciades. Bon Nadal a tothom!

Hem destinat ja 16M d’euros per pal-
liar els efectes de la crisi social i eco-
nòmica del COVID. Aquest és el nostre 
compromís amb Sant Cugat.

La mobilitat sostenible s'ha convertit en 
prioritària, i amb la COVID hem vist la 
necessitat de canviar els nostres hàbits 
de desplaçament.

Ens agrada la creació de la platafor-
ma que demana fer un parc públic 
en els terrenys de l'antic Golf de Can 
Sant Joan.

Desitgem deixar de sortir als mitjans 
per irregularitats vinculades a ante-
riors governs. Sant Cugat no s’ho me-
reix; tenim molt a oferir.

Seguirem denunciant tots aquells ele-
ments nefastos del passat que enfos-
queixen i impedeixen una gestió àgil i 
transparent de l’Ajuntament.

El creixement en el nombre d'atencions 
a dones que han patit violències masclis-
tes el 2020, agreujades per la pandèmia. 
Cal posar-nos en alerta.

Núria Gibert 
Portaveu CUP Sant Cugat

 @Nudenu

 @lanudenu

Pere Soler
Portaveu PSC Sant Cugat

 @SolerPere

 @peresoler_st.cugat 

Francesc Duch
Portaveu ERC-MES  
Sant Cugat

 @Fraduchaltet

 @Fraduchaltet

 @cupsantcugat

 @cupsantcugat
 @Cugat_Psc

 @psc_santcugat
 @ercsantcugat

 @ercsantcugat
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Sant Cugat, ciutat màgica

Aquest Nadal Sant Cugat torna a ser una 
ciutat plena de vida. Els carrers il·luminats, 
els aparadors plens de màgia, els pessebres 
a les finestres, els arbres plens de llum, les 
casetes de la fira, i el Monestir que tot s’ho 
mira. Aquest Nadal, Sant Cugat, torna a ser 
una ciutat màgica.

Enguany, triem el millor regal a les nos-
tres botigues, assaborim el millor àpat i el 
millor cafè als nostres bars i restaurants. 
Omplim la ciutat de solidaritat i empatia. 
Són gestos que diuen molt de tots i totes 
nosaltres, de la nostra manera de ser. Som 
una ciutat solidària sí, i acollidora, trobem a 
faltar totes les persones que ens han deixat, 
com també enyorem els que viuen lluny de 
casa. No podem perdre la il·lusió de Nadal, 
donem, altre cop, el millor de nosaltres.

Aquest Nadal, com mai ha estat abans, la 
màgia és cosa de totes i tots, del més gran al 
més petit i del més nou al més antic. Per uns 
dies tornem a ser nens i nenes plens d’il·lu-
sió i d’esperança. 

Us desitjo a tots i totes un bon Nadal i un 
2021 ple de bones notícies. 

El bosque de Volpelleres

Parece que sobre el proyecto de la escuela 
de La Mirada existe una maldición puesto 
que acumula años de despropósitos y falta 
de iniciativa política. ¿Desidia? ¿Desinterés?

El foco del desatino reside ahora en el 
bosque próximo que ocupa el sector donde 
se pretende ubicar la escuela y su valor ecoló-
gico como pulmón verde del barrio para los 
vecinos de Volpelleres, distrito que ha visto 
menguar sus zonas verdes con el incremento 
de la población y el paulatino intercambio de 
vegetación por cemento.  

La responsabilidad de los retrasos y pro-
blemas no es del bosque, ni de los vecinos, 
sino de los respectivos equipos de gobierno 
que no han sido capaces de dar una viabili-
dad ejecutiva al proyecto de construcción de 
la escuela. 

Especular con árboles, fauna o el ecosis-
tema de la zona es un mal negocio: el bosque 
debe respetarse, porque es un espacio único, 
un pulmón natural con una rica fauna y flora 
irremplazable y, además, porque es una de 
las razones por la que los vecinos han elegido 
vivir en Volpelleres.  

Carmela Fortuny
Portaveu
Junts per Sant Cugat 

 @CarmelaStC

 @CarmelaStC

Aldo Ciprián
Portavoz  
Ciudadanos Sant Cugat

 @a_ciprian

 @ciprianaldo

A favor de treballar plegats per reacti-
var i enfortir Sant Cugat.

La apertura regulada de la restauración 
local, academias de danza y música, 
gimnasios y clubs deportivos de la ciu-
dad. El deporte es salud física y mental.

En contra de menystenir la perillositat 
de la Covid.

Descontrol del botellón, fiestas privadas 
y la anarquía existente en el transporte 
público: focos principales de contagio. 
Falta de recursos para la sanidad pública.

Núm. 15 - Segona època
Aquesta revista és una publicació  

de l’Ajuntament de Sant Cugat. 
 

Contacte:  
comunicacio@santcugat.cat  

www.santcugat.cat

Telèfons d'interès

Ajuntament:  93 565 70 00
Atenció ciutadana:  010 / 
 900 10 49 41
        (des de mòbil o fora municipi). Gratuït

Policia Local:  092
Oficina d’Atenció  
Ciutadana (OAC):  93 565 70 00
OAC Mira-sol:  93 589 20 18
OAC la Floresta:  93 589 30 20
OAC les Planes:  93 583 64 35
EMD Valldoreix: 93 674 27 19

 @juntsxstc

 @juntsxstc
 @Cs_Santcugat

 @cs_santcugat
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