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L’escola La Mirada, un gran 
projecte educatiu a Volpelleres



Estimats santcugatencs, estimades santcugatenques,

La campanya de vacunació avança a bon ritme i això vol dir que a poc 
a poc tornem a la normalitat. Tant és així que les places i els carrers de 
la ciutat recuperen la vida i els somriures d’abans de la pandèmia. La 
Festa Major que celebrem a finals de juny n’és una prova, igual que les 
Festes dels barris que arribaran després.

Sant Cugat ha viscut un dels moments més complicats de la seva his-
tòria. I malgrat aquesta situació complexa, des de l’Ajuntament hem 
continuat treballant de valent per seguir impulsant una ciutat amb 
oportunitats per a tothom. 

En aquest sentit, en aquest número del SOM Sant Cugat podreu conèi-
xer les darreres novetats sobre el projecte de la nova escola La Mirada, 
la nova Oficina Local de l’Habitatge, la Zona de Baixes Emissions o la 2a 
fase de vianantització de l’avinguda de Cerdanyola. 

Gràcies per la paciència i responsabilitat que heu demostrat al llarg 
d’aquest últim any. Ara arriba l’estiu, les vacances, l’hora de passar-nos-
ho bé i de poder gaudir de moltes estones amb la gent que estimem.

Bon estiu! Ens l’hem ben guanyat!

 
Mireia Ingla
Alcaldessa

@ MireiaIngla

@ MireiaIngla

Atenció directa i personalitzada per 
fer alguns tràmits amb l'Ajuntament
Cal sol·licitar dia i hora al 010 o  
www.santcugat.cat/citaprevia 

Nou servei 
d'atenció ciutadana 
per videotrucada

Fotografia Josep Casanova
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Un edifici singular 
i adaptat al projecte 
educatiu de La Mirada    
El projecte arquitectònic per construir l’escola La 
Mirada ja és una realitat. El nou edifici s’ha dissenyat 
amb criteris d’innovació educativa i disposarà d’espais 
d’aprenentatge d’una gran versatilitat. S’ubicarà, a més, 
en un entorn ideal per tal que infants i famílies puguin 
aprofitar els valors del parc del bosc de Volpelleres. La 
previsió és que pugui entrar en funcionament l’any 2023   

Un disseny sostenible
L’edifici serà el màxim de sostenible i autosuficient pos-
sible. Concretament, s’ha dissenyat per aconseguir una 
reducció energètica del 50% amb sistemes d’estalvi d’ai-
gua i d’energia lumínica, ventilacions creuades, espais 
bioclimàtics i producció sostenible d’energia.  

Una escola de proximitat  
i ben comunicada
Per la seva ubicació, La Mirada dispo-
sarà des d’un principi de camí escolar 
segur amb carril bici. També serà una 
escola de proximitat vinculada al barri 
de Volpelleres i, a més, estarà molt ben 
comunicada amb FGC i l’autobús urbà. 
També aprofitarà el circuit de passeig del parc del bosc 
de Volpelleres, que es mantindrà i millorarà.

Com serà el nou edifici?
Acollirà 3 línies per a cada  

curs d’educació infantil i primària 

Infantil: 9 aules i 1 espai 
de psicomotricitat

Sala polivalent de  
300 m2 (tindrà forma 
d’atri i serà envidrada) 

Biblioteca

Aules de desdoblament

Pista esportiva a la  
coberta amb pèrgola

Vestuaris

Porxos i un espai  
de fòrum de 500 m2

Espai d’administració 
i direcció

Primària: 18 aules

Estalvi energètic
50%

Una escola 
innovadora
L’edifici s’ha dissenyat amb espais 
molt polivalents per adaptar-se
a les necessitats educatives
de l’alumnat. Es podran connectar aules per 
ampliar els espais d’aprenentatge i, també, es podrà fer 
ús de les zones comunes de l’edifici (accessos, porxos...) 
com a espais d’aprenentatge complementaris. A més, 
l’edifici s’integrarà perfectament a l’entorn amb l’objec-
tiu que els infants puguin gaudir i aprendre dels valors 
naturals del bosc.

Menjador de 300 m2  
i cuina de 100 m2

Pati exterior a 
la coberta
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Un pressupost de 152’7 M€ 
per garantir la recuperació 
econòmica i social 
Són els comptes més alts aprovats mai per 
l’Ajuntament. Aquest esforç pressupostari 
busca enfortir els serveis municipals, garantir 
la cohesió social, seguir impulsant millores a la 
ciutat i contribuir a la dinamització econòmica 
per fer front a la COVID

Un pressupost orientat amb  
el Pla d’Actuació del Mandat (PAM)

Les grans inversions d’altres administracions

Resoldre 
l’emergència 
habitacional

3%*

Prioritzar 
l'educació, cultura, 

esports i lleure

16%*

Dignificar i 
visibilitzar les 

polítiques socials 

6%*

Assegurar un 
desenvolupament 

urbà sostenible

18%*

Aplicar polítiques 
feministes i 

d’igualtat

1%*

Impulsar un pacte 
per l’ocupació de 

qualitat

3%*

Fer de Sant Cugat 
un referent en la 

transició ecològica

21%*

Habitatge

Es destinen 2 M€ a 
Promusa per finançar 
habitatge públic i 1’17 
M€ a ajuts socials 
vinculats a l’habitatge 

Emergència climàtica

Les partides relacionades 
amb l’emergència climàtica 
i la gestió eficient dels 
serveis municipals sumen 
24’04 M€

Assegurar  
la bona gestió dels 

recursos públics

32%*

152.689.306 €
19.676.372 €

de pressupost municipal 2021

d'inversions

Consulta el pressupost a 
visorpressupostari.santcugat.cat 

+2,3%
d'increment pressupostari
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0. Complex esportiu Mira-sol *  
(129.238,54 €) 

1. Inversió al Monestir * (90.000 €) 
2. Escola La Mirada * (8.800.000 €) 

8. Parc metropolità de Volpelleres  
(Fase 1 i 2: 1.080.000 €) 

9. Reurbanització avinguda Cerdanyola  
(Fase 2: 1.100.000 €)

10. Reurbanització c. Emeterio Escudero  
a La Floresta* (1.950.000 €) 

11. Pont del camí de la Salut  (63.000 €)
12. Arranjament local per a les malalties 

neurològiques (330.000 €)
13. Estabilització i millora c. Sant Francesc  

d’Assís (250.000 €) 
14. Espai gastronòmic Casal de Mira-sol  (159.999 €)
15. Espai rítmica Zem Guinardera (262.110 €) 
16. Rotonda av. Gràcia / Crist de Llaceres (335.000 €)
17. PAV Can Magí * (Redacció de projecte) (700.000 €) 
18. Estany de la Guinardera (Fase 2: 480.000 €) 
19. 7 Nous bicibox per als barris (100.000 €)
20. Cobertes fotovoltaiques PAV3 Rbla. del Celler  

(366.556 €) 

21. Cobertes fotovoltaiques Escola Catalunya (169.913 €)
22. Cobertes fotovoltaiques Ambiteca (279.630 €)
23. Cobertes fotovoltaiques Escola Collserola (235.601 €)
24. Millora i ordenació paisagística av. Rius i Taulet (200.000 €) 
25. Passera bicicletes i vianants Can Sant Joan (2.610.384 €) 
26. Masia Can Ravella (redacció de projecte) 
27. Antic Ajuntament pl. Barcelona (Redacció de projecte) 
28. Masia Can Canyameres (Redacció de projecte)
29. Xalet Villa Montserrat av. Cerdanyola (Redacció de projecte)

3. Intinerari de vianants i bicicletes  
entre la Floresta i Valldoreix 
(2.100.000 €) (cofinançada amb 
l’Ajuntament i EMD)* 

4. Complex esportiu Mira-sol *  
(2.676.543,49 €)

5. Inversió al Monestir * (150.000 €) 
6. Conversió zona vianants c. Anselm  

Clave (500.000 €)
7. Pont del diari-escola la Floresta 

(450.000 €)

(*) Projectes cofinançats 
per l’Ajuntament i altres 
administracions

*Percentatges sobre el total 
del pressupost municipal
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Arriba el moment de la 
mobilitat neta i saludable 
Sant Cugat ha impulsat una Zona de Baixes Emissions (ZBE) 
per millorar la qualitat de l’aire, fomentar una mobilitat més 
sostenible i fer front a l’emergència climàtica

Av. Roquetes

Ronda Nord

Carrer Sant Crist
de Llaceres

Passeig
de Valldoreix

Carretera
de Vallvidrera

Quines alternatives existeixen  
en cas de no poder circular per la ZBE?
A la perifèria de la ZBE hi ha un aparcament dissua-
siu per a vehicles (Park&Ride de l’av. Roquetes). Des 
d’aquest punt es pot agafar un autobús llançadora que 
connecta ràpidament amb el centre de la ciutat. El bus 
és gratuït i té una freqüència de pas d’aproximadament 
10 minuts. A més a més, Sant Cugat compta amb 8 
estacions de tren (7 FGC+1 Rodalies), 14 línies d’autobús 
urbà, 5 línies d’autobús interurbà i prop de 50 km de car-
rils bici que enxarxen el municipi. 

Un pas més per fer front 
a l’emergència climàtica
La posada en marxa de la ZBE és una de les 63 mesures 
incloses en el Pla d’Acció d’Emergència Climàtica, que 
té com a objectiu global reduir un 55% les emissions de 
gasos amb efecte hivernacle el 2030 a Sant Cugat. 

La contaminació mata
Sant Cugat podria evitar 51 morts prematures cada any si 
els nivells de contaminació caiguessin al mínim. Aquesta 
és la conclusió d’un estudi, fet amb dades del 2018, publi-
cat per l'Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal) 
en col·laboració amb investigadors del Swiss Tropical and 
Public Health Institute i la Universitat d'Utrecht. 

CIRCULACIÓ PERMESA

És una àrea de 4 km2 al centre del municipi on s’han 
implantat restriccions de circulació per als vehicles  
més contaminants

Els vehicles a qui no els correspon el distintiu ambiental de la  
DGT (Zero emissions / ECO / B / C) no poden circular-hi de dilluns a 
divendres de 7 a 20 h

 
Es va posar en marxa el passat 1 de maig. Tot i això, per tal de facilitar un 
període d’adaptació s’han activat un conjunt de moratòries abans de 
començar a sancionar vehicles:
• Motos i cotxes: sancions a partir de l’1 de novembre del 2021
• Furgonetes, camions i autobusos: sancions a partir de  

l’1 de maig del 2022
• Camions de mercaderies al Polígon can Magí: sancions  

a partir de l’1 de maig del 2026  
• Vehicles professionals (motos i cotxes): sancions a partir  

de l’1 de maig del 2022 per als vehicles d'autònoms amb  
ingressos baixos (inferiors a 2 vegades l’indicador de renda d’efec-
tes múltiples (IPREM). En aquest cas concret, per obtenir aquesta 
moratòria cal sol·licitar-ho al web zberegistre.ambmobilitat.cat.

S’han instal·lat càmeres amb un sistema de lectura de matrícula i, pro-
perament, un cotxe de la Policia Local incorporarà també una càmera 
mòbil. Les infraccions se sancionaran amb multes d’entre 100 i 500€. 
Els ingressos de les multes finançaran actuacions per impulsar la mo-
bilitat neta i saludable a Sant Cugat

 
Són per a casos especials i concrets. També s’ofereixen 
autoritzacions puntuals per a accessos esporàdics. 
Informa’t a 
zberegistre.ambmobilitat.cat

Què és la ZBE?

Quan entra en vigor?

Com es controlarà?

Exempcions  
i autoritzacions puntuals

Quins vehicles no poden circular-hi?

Som el primer municipi a Catalunya, després 
de la ZBE Rondes de Barcelona, en restringir 
la circulació dels vehicles més contaminants 
al centre. A Europa ja hi ha més de 220 ciutats 
amb ZBE i properament aquestes restriccions 
també s’aniran estenent a la resta de municipis 
de l’àrea metropolitana de Barcelona
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Nova Oficina Local 
d’Habitatge: més  
a prop de la ciutadania  
Les polítiques per afavorir l’accés a l’habitatge són 
una prioritat de l’actuació municipal. Per aquest motiu 
l’Ajuntament ha decidit transformar l’Oficina Local 
d’Habitatge (OLH) i traslladar-la a unes instal·lacions 
més espaioses, més accessibles i més cèntriques  
per tal de prestar un millor servei a la ciutadania

L’habitatge  
és un dret
Aquest és el lema de l’OLH. 
L’objectiu d’aquest servei 
municipal és treballar per 
reduir l’exclusió residencial i 
contrarestar l’efecte expulsiu 
dels alts preus de l’habitatge a 
Sant Cugat 

Finestreta única
L’OLH ofereix una atenció personalitzada i transversal  
sobre tots els aspectes relacionats amb l’habitatge,  
incloent l’atenció de Promusa. Els seus grans àmbits d’actuació són:

• Accés a l’habitatge: borsa de mediació per al lloguer social, registre sol·lici-
tants habitatges protecció oficial, noves fórmules de tinença d’habitatge...

• Accions per evitar el risc de pèrdua d’habitatge: prestacions i subvenci-
ons al pagament del lloguer, Servei d’Intermediació en deutes d’Habitat-
ge, Punt d’Atenció a la mediació en el lloguer...

• Qualitat i rehabilitació d’habitatges: gestió d’ajuts a la rehabilitació d’edi-
ficis o habitatges, tràmits relacionats amb les cèdules d’habitabilitat...

• Pèrdua d’habitatge: mesa d’emergències 
• Dret a l’habitatge: assessorament, sensibilització i formació

Consulta tota la 
informació 

Contacta amb l’Oficina 
Local Habitatge
Passeig de Francesc Macià, 16-20 
935 878 910 
olh@promusa.cat

Horari: De dilluns a dijous, de 9 a 
14 h i de 16 a 18 h. Divendres, de 
9 a 14 h

L’allargament de la 
vianantització de  
l’avinguda Cerdanyola, 
en marxa
Una vegada finalitzat el primer tram de vianantització 
(des del carrer de la Creu fins al passeig Torre Blanca), 
ara l’Ajuntament treballa per iniciar la remodelació  
del segon tram (fins al carrer Borrell) i poder completar 
la transformació i millora d'aquesta avinguda

Remodelació de l’últim tram de l’avinguda
Una vegada es completi el segon tram de vianantitza-
ció, l’Ajuntament projectarà la remodelació de l’última 
part de l’avinguda: entre el carrer Borrell i la plaça de la 
Pelleria. Aquest petit tram es mantindrà obert a la circu-
lació de vehicles però es donarà preferència al pas de 
vianants (espai de prioritat invertida).   

Un gran  
eix de vianants
La remodelació del segon tram 
(entre el passeig Torre Blanca i el 
carrer Borrell) serà pràcticament  
igual a la vianantització ja 
realitzada. L’objectiu és:

Fer el carrer més ampli i 
més accessible, amb tot el 
paviment a un mateix nivell 
(plataforma única sense 
diferenciar la calçada i les 
voreres) 

Fomentar l’ús de l’espai 
públic, l’activitat al carrer, la 
convivència i el comerç

Renovar la xarxa de 
clavegueram i soterrar el 
cablejat aeri de llum i telèfon

Donar continuïtat a l’eix de 
vianants que comença a 
l’estació de Sant Cugat

Pacificar el trànsit, reduir la 
contaminació i promoure 
una mobilitat sostenible i 
accessible per a tothom

La previsió és que les obres 
comencin l’estiu del 2022 i  
finalitzin 6 mesos després

L’alcaldessa Mireia Ingla i els tinents d’alcaldia Pere 
Soler, Francesc Duch i Núria Gibert van presentar la 
nova OLH el passat mes de març. 
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Retrobem l’emoció  
de la Festa Major!
Aquest any sí! Arriba la Festa Major amb 
múltiples activitats lúdiques i tradicionals. 
No tindrà el format multitudinari de les 
edicions prepandèmia, però sí podrem gaudir 
d’espectacles a diferents espais de la ciutat de 
forma segura. “Som emoció. Som Festa Major”  
ens proposa tornar-nos a emocionar, del 25 al 29 
de juny, amb la música, la dansa, el foc, el pregó, 
l’esport, el circ, el cinema... No t’ho perdis, serà una 
Festa Major segura i molt emocionant!

PREGONERS
Seran els i les joves de la ciutat, 
un dels col·lectius que més ha 
patit els efectes de la COVID a 
nivell educatiu, social i emocio-
nal. La lectura anirà a càrrec d’una 
representació de joves de dife-
rents àmbits.

SOM CONCERTS!
• Oques Grasses 
• Fundación Tony Manero
• Gramophone All Stars amb les Sey Sisters
• Buhos

SOM CULTURA POPULAR! 
• Els Seguicis de Festa Major es converteixen en  

mostres d’Entremesos de la ciutat. 
• El Paga-li Joan, només amb parelles adultes.
• Espectacles de foc, de dansa i moltes corals. 
• Bastoners i Geganters i d’alguna manera també  

els Castellers sortiran a plaça!

SOM JOVES! 
• Concerts de The Tyets, Malucks, Tacho i 

Sense Sal. 
• Impros de teatre, dansa al carrer, cinema 

de terror, cultura urbana.

Hi haurà un màxim de 
5 entrades per persona, totes 

elles amb el nom i cognom  
de qui les farà servir. 

Si has fet reserva prèvia per 
alguna activitat  i per algun motiu 

no pots anar-hi, allibera la teva 
entrada perquè algú altre pugui 

gaudir-ne.

Un total de 15 espais acolliran la 
programació d’espectacles estàtics, amb 

escenaris a l’aire lliure, amb superfícies 
perimetrades, amb aforament limitat i 
control d’accés. Per accedir-hi caldrà 

reservar prèviament la invitació, així com 
mantenir la distància i portar la mascareta. 

Totes les activitats estan subjectes a les mesures per COVID  
que el Procicat dictamini i que poden afectar la programació

MIRA EL PROGRAMA 
I RESERVA INVITACIONS A

santcugat.cat/festamajor

SOM TRADICIÓ! 
• Havaneres
• Tornejos esportius
• Bicicletada
• Cinema a la fresca
• Castells de focs

SOM FAMÍLIES! 
• Titelles, música i teatre improvisat a la nova Sala 

Clavé de La Unió, que estrenem per a l’ocasió.
• Circ familiar i cinema. 
• Gegants, diables i diablons i molta dansa!
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La nova Unió obre portes
A partir d’aquest estiu està previst que les diferents 
seccions de La Unió puguin fer ús de la nova seu, una  
vegada acabades les obres de rehabilitació. A banda,  
aquest equipament també donarà cabuda a d’altres 
propostes socials i culturals de la ciutat, impulsades  
per altres entitats o pel propi Ajuntament. En paral·lel,  
el consistori té en marxa el projecte escenotècnic per  
adequar el Teatre i la Sala Clavé. Sant Cugat, doncs, ja  
ho té gairebé tot a punt per incorporar, totalment  
renovat, aquest equipament de referència

Com és el nou  
edifici de La Unió?
Les obres van començar al  
desembre del 2017 i s'hi ha destinat 
una inversió de 5,19 milions d’euros 
per fer una remodelació integral de 
l’immoble. El projecte arquitectònic, 
batejat amb el lema de “La Unió 
 fa la força”, ha anat a càrrec  
del despatx d’arquitectes Dilmé 
Fabré Torras i Associats. Un dels 
trets més destacables del nou edifici 
és l’aposta per la sostenibilitat i 
l’ecoeficiència

d'inversió

any de la fundació de  
La Unió Santcugatenca

Edifici amb sistemes  
per a l’estalvi energètic 

i d’aigua

5.190.000 €
reformats

m23.000

1900

Adequació del  
Teatre i la Sala Clavé 
 
Una vegada completada la rehabilitació de 
La Unió, ara l’Ajuntament procedirà a dotar 
d’equipament escenotècnic el Teatre i la sala Clavé. Està 
previst que aquestes obres es licitin després de l’estiu amb 
una inversió municipal de 2,25 milions d’euros. 

El projecte inclou tots els elements perquè aquests espais 
puguin acollir assajos i espectacles amb públic:
• Escenografia (tarimes...)
• Instal·lacions de la caixa escènica
• Il·luminació
• Sistemes i elements vinculats a l’acústica del teatre
• Graderia
• Butaques públic
• Instal·lacions dels camerinos (taules, cadires...)
• Elements sonoreductors

Les sales acolliran les activitats de les 
seccions de La Unió Santcugatenca

La sala Anselm Clavé té llum natural 

i podrà dividir-se en dos espais

El Teatre tindrà un aforament de 400 

espectadors asseguts o 800 a peu dret
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Lluitem contra les violències 
sexuals en espais d’oci

Gràcies! Reactivem  
la restauració local

Sant Cugat s’ha dotat d’un protocol per lluitar contra 
les violències sexuals en espais i entorns festius. 
L’objectiu és establir les accions per prevenir-les així 
com els circuits d’actuació i coordinació en cas de 
produir-se una agressió

L’Ajuntament ha reactivat la campanya “Gràcies!” amb 
l’objectiu de donar suport al sector de la restauració 
i l’oci nocturn de Sant Cugat, un dels més castigats 
per la pandèmia. La campanya posa en valor la seva 
gran qualitat i proximitat i agraeix als santcugatencs 
i santcugatenques la fidelitat i confiança al comerç 
gastronòmic local

El Protocol estableix una desena d’accions 
concretes en festes que es desenvolupin a Sant 
Cugat. Entre aquestes, destaca la presència 
d’un punt lila en aquests espais (atenció in situ, 
recull de dades...), la formació a les persones 
referents de l’activitat, fomentar el disseny dels 
espais i la programació fets amb perspectiva 
de gènere o proposar requisits de contractació 
a artistes i empreses de seguretat privada. 
També es promou un treball transversal entre 
els diferents actors que organitzen, interactuen 
i intervenen en els espais festius de la ciutat.

Trio la copa: em cuido  
a mi i al Medi Ambient
L’Ajuntament ha impulsat una campanya per promoure l’ús de la copa 
menstrual entre les joves de 16 a 20 anys. L’objectiu és conscienciar 
sobre els diversos beneficis en el seu ús i alhora busca normalitzar la 
menstruació com a un procés saludable i lliure de tabús. Hi ha 500 
copes a disposició de les joves i també una senyalètica específica als 
banys dels equipaments municipals.

Per una ciutat  
lliure de masclisme!

Una quinzena d’entitats han format 
part de la comissió d’elaboració 
d’aquest protocol per tal d’enriquir 
el document i incorporar tots els 
punts de vista

Segons l'Enquesta de Violència Masclista de 
Catalunya (Departament d’Interior), els espais d’oci 

i els espais públics son els llocs on més es pateixen 
violències envers les dones per part de no-parelles. 

En espais públicsEn espais d'oci

Consulta  
el protocol a:

Informa-te’n a oficinajove.santcugat.cat

La violència envers les dones, 
 una xacra social

18,3%20,9% La gastronomia 
de Sant Cugat, 
a casa teva!
L’Associació de Restauració 
i Oci nocturn de Sant Cugat 
ha impulsat, amb el suport de 
l’Ajuntament, el portal web 
santcugatacasa.com. Es tracta 
d’un Marketplace que reuneix 
en un únic espai gran part de 
l’oferta gastronòmica i d’oci 
nocturn de la ciutat

Santcugatacasa.com permet:

Connecta’t i gaudeix  
del comerç gastronòmic  
de Sant Cugat!  

Conèixer gran part de  
l'oferta gastronòmica i  
d’oci nocturn de Sant Cugat

Fer una comanda de  
menjar per emportar

Fer una reserva de taula 

Contactar amb els locals  
per demanar informació 
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Els grups municipals opinen

Una ciutat  
culturalment diversa

Fa un any estàvem tancats a casa confinats 
i tristos, no podíem sortir, no vam poder fer 
la nostra Festa Major i tantes i tantes coses 
que ens agraden i que ens donen sentit com 
a ciutat. Per sort però i gràcies a tothom això 
ha anat canviant. Poc a poc anem recupe-
rant la vida als carrers. Aquest estiu la ciutat 
s’omplirà d’activitats culturals molt diverses 
i en diferents espais a l’aire lliure. El ‘Sant Cu-
gat al Descobert’, una programació cultural 
d’estiu que reactivarà i mantindrà viva la cul-
tura a la ciutat a mans també de les entitats 
locals. Una recepta cultural amb més de 60 
activitats i amb un fil conductor: aconseguir 
la paritat dalt dels escenaris. Finalment,  tin-
drem l’esperada Festa Major que torna amb 
la força de sempre. Uns dies que seran dife-
rents a anys anteriors però que tindran l’es-
sència de la festivitat de Sant Cugat.

2 anys de govern del canvi, 
un nou rumb a St Cugat

Els i les socialistes vàrem ser decisius en la 
formació del GOVERN DEL CANVI, ho dèiem 
durant la campanya. La ciutadania ens va 
atorgar la confiança per fer-ho realitat, reco-
neixem la generositat d’ERC i CUP, que com 
nosaltres van saber llegir els resultats elec-
torals. Dos anys després, diem contundent-
ment que hem contribuït a donar el tomb 
que necessitava Sant Cugat. Hem realitzat 
canvis substancials en la manera de fer i ges-
tionar la ciutat, des de l’empatia pels proble-
mes reals, afrontant les demandes socials 
i desequilibris del municipi. Hem hagut de 
fer front a una PANDÈMIA MUNDIAL, suplint 
mancances d’altres, des de la proximitat i 
donant cobertura a situacions que mai ens 
haguéssim imaginat haver-ho de fer: desin-
feccions, EPI, mobilització de milions d’€ per 
ajudar al teixit econòmic i suport a les famí-
lies vulnerables entre d’altres. I tot això ens 
omple de força per continuar treballant amb 
rigor, transparència i sensibilitat.

L'Ajuntament al carrer

Una de les coses que ha deixat la pandèmia 
és una virtualització de molts dels tràmits de 
la vida diària. Allò telemàtic s'ha imposat i 
malgrat que era necessari també és cert que 
aquesta digitalització ha deixat fora molta 
gent que per diverses raons, des de no dispo-
sar d'un dispositiu electrònic, a no conèixer-ne 
els codis, no tenir les habilitats o els coneixe-
ments, han quedat al marge de la vida d'avui.

Amb la voluntat d'avançar-se a les dificul-
tats en comptes d'esperar que arribin, hem 
implementat el Punt d'Acompanyament Digi-
tal. Un servei novedós, que vol fer arribar els 
tràmits i per tant els drets, a tothom. Fer més 
humana l'administració i barri a barri: Mirasol, 
La Floresta, Les Planes, a la Casa de Cultura o 
al mateix Ajuntament. Qualsevol persona s'hi 
pot dirigir perquè l'assessor l'atengui i l'ajudi 
amb qualsevol tràmit que requereixi un ordi-
nador: des de la sol·licitud d'ajuts o beques, a 
buscar informació municipal, fins i tot passar 
un document a pdf. L'ajuntament al carrer i al 
servei de les necessitats de la gent. Així sí.

La presa de possessió del MHP Arago-
nès i la posada en marxa del Govern 
Republicà que redundarà directament 
en el benefici de Sant Cugat. 

El millor està per arribar, Sant Cugat té 
ara un millor futur, més social, solidària 
i equilibrada, amb serveis de qualitat i 
per a tothom.

L'aposta de l'ajuntament pel foment de 
les copes menstruals entre les joves de 
Sant Cugat, contribuint a eradicar la fe-
minització de la pobresa.

Veure com l'oposició manipula una ini-
ciativa destinada a construir habitatge 
públic pels nostres fills. Pur classisme.

No m’hagués imaginat la gestió d’una 
pandèmia amb un govern conservador 
a la ciutat o a l’Estat, però el que sí hem 
vist és deslleialtat.

La campanya perversa que s'està du-
ent a terme des de determinants sec-
tors contra l'habitatge públic, tant ne-
cessari a la nostra ciutat.

Núria Gibert 
Portaveu CUP Sant Cugat

 @Nudenu

 @lanudenu

Pere Soler
Portaveu PSC Sant Cugat

 @SolerPere

 @peresoler_st.cugat 

Esther Madrona
Tinenta d'Alcaldia ERC

 @EstherMadrona

 @esthermadrona

 @cupsantcugat

 @cupsantcugat
 @Cugat_Psc

 @psc_santcugat
 @ercsantcugat

 @ercsantcugat

La ciutat verda, amable  
i esponjada en perill  

Després de dos anys, el govern decideix 
explicar-nos com vol que sigui Sant Cugat. 
L’urbanisme a escala humana no els agrada, 
la ciutat verda i esponjada tampoc. Cons-
truir habitatge protegit de qualitat, respec-
tant la configuració de la ciutat existent, no 
és la seva opció. L’alcaldessa vol una ciutat 
molt més densa.

Ens diu que la solució a l’accés a l’habitat-
ge passa per requalificar sol industrial privat i 
construir-hi blocs de pb+11, obrint la porta a la 
deslocalització de tot un polígon amb la pèr-
dua de llocs de treball que comportarà. Tam-
bé anuncia que aquest model el vol replicar 
en altres punts de la ciutat. “És la ciutat que 
volem”, diu. Fins ara hi havia consens entre 
totes les forces per mantenir un model urba-
nístic de densitat moderada, verd i esponjat. 
També per preservar el sol industrial i no re-
qualificar-lo en residencial i per descomptat, 
per mantenir la inversió en habitatge protegit. 

Volem preservar Sant Cugat i apostem 
per construir habitatge protegit de qualitat 
sense necessitat de perdre sol industrial.

Progresista y de izquierdas

Hay palabras huecas que no indican absolu-
tamente nada y a las que nos estamos acos-
tumbrando a oír en boca de políticos tan in-
sulsos como vacías son.

Nunca entendí qué significaba que una 
iniciativa tal o cual era progresista y de iz-
quierdas, suponiendo que todos en esta 
vida queremos progresar y que la izquierda 
no es más que una de las dos extremidades 
que tenemos las personas. Sin embargo, úl-
timamente, cada vez que oigo la palabra en 
boca de un político de gobierno, me entran 
escalofríos porque sé que, detrás, hay una 
subida de impuestos que nos vamos a ver ve-
nir y que va a perforar los bolsillos de la clase 
trabajadora, jubilados y, en menor escala, de 
los jóvenes dependientes. Que si impuesto 
de CO2 del gobierno autonómico, que si tri-
buto metropolitano de la AMB, que si la zona 
de bajas emisiones del gobierno municipal o 
la subida del precio de la luz a unos valores 
estratosféricos del gobierno central.  Eso sí, 
todo muy progresista y de izquierdas.

Carmela Fortuny
Portaveu
Junts per Sant Cugat 

 @CarmelaStC

 @CarmelaStC

Aldo Ciprián
Portavoz  
Ciudadanos Sant Cugat

 @a_ciprian

 @ciprianaldo

La ciutadania que es mobilitza a favor dels 
seus drets: mobilitat, habitatge, fiscalitat, 
tràmits administratius eterns, nyaps ur-
banístics, consultoris tancats, etc.

Més de 32.000 veïns han rebut la 1ª dosi 
de la vacuna contra la COVID19 i 14.000 
la pauta completa. Ja som més a prop 
del final de la pandèmia.

La lentitud i la paràlisi. Liquidar el pres-
supost amb superàvit ara que la gent 
està patint i l’ajuntament té més recur-
sos que mai. Menys bombo i més fets.

Els fons de recuperació COVID19 gesti-
onats per la Generalitat no s'estan uti-
litzant per a aquells que ho necessiten 
sinó per a fins espuris.

Núm. 16 - 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

Imprès en paper 
ecològic
lliure de clor 

DL: B 8619-2016

AjuntamentdeSantCugat

@ajsantcugat

ajsantcugat

@ajsantcugatoficial

AjuntamentdeSantCugat
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#FMsantcugat

FMsantcugat
Descarrega’t l’APP

MIRA EL PROGRAMA I RESERVA INVITACIONS A: 
santcugat.cat/festamajor
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