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Noves fórmules d'habitatge 
assequible per viure a Sant Cugat

60 habitatges protegits en construcció al c/ Jeroni Pujades (barri can Mates) 

11 habitatges protegits en construcció a la Floresta (Casetes dels Mestres)
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Benvolguts santcugatencs, benvolgudes santcugatenques,

Sant Cugat és sinònim de qualitat de vida, d’espais verds, de parcs i jardins, de racons 
per passejar, fer esport i gaudir del temps d’oci a l’aire lliure, i d’una gran activitat cultu-
ral, associativa, comercial i empresarial, entre moltes més coses. 

Gestionar la ciutat és tota una responsabilitat. Conservar el que tenim i actualitzar-ho 
als nous temps és essencial per seguir sent un dels municipis amb més qualitat de vida 
del país. Ja som en ple segle XXI i no tenim excuses: hem de posar ja les bases del futur 
de la nostra ciutat. 

Com sabeu, Sant Cugat té un repte en matèria d’habitatge molt important. Som una de 
les ciutats on viure-hi és més car. Per tant, és imprescindible planificar les accions dels 
propers anys per reconduir aquesta situació i per això hem elaborat el Pla d’Habitatge As-
sequible. L’objectiu és fer possible que la immensa majoria de la ciutadania pugui cons-
truir el seu projecte de vida a la ciutat i no n’hagi de marxar. Em preocupa que els nostres 
fills i filles, una vegada han acabat els estudis i es volen independitzar, no puguin viure 
al lloc que els ha vist créixer. No hem impulsat una ciutat on dona gust viure-hi perquè 
arribat el moment no la gaudeixin els que més estimem. 

Les ciutats del futur seran més netes i saludables, i poder-hi respirar un bon aire serà un 
element que també determinarà la seva qualitat de vida. La mobilitat sostenible, els ve-
hicles elèctrics, el transport públic, les bicicletes, els patinets i les zones de baixes emis-
sions seran elements quotidians a les grans ciutats. El Govern de Sant Cugat hi treballa 
decididament, com ja haureu comprovat.

Planificar el Sant Cugat del futur no ens fa perdre de vista el dia a dia. Volem continuar 
sent una gran ciutat plena d’arbres, parcs i carrers nets i per això els serveis municipals 
treballen de manera constant. Vetllem perquè el manteniment i els serveis del municipi 
siguin cada dia millors. Tampoc abaixem la guàrdia per continuar fomentant una ocu-
pació de qualitat i consolidar els bons nivells de seguretat, dedicant més recursos a la 
Policia Local de proximitat i invertint en projectes per tenir encara més cohesionats i 
ben il·luminats els barris.

Aprofito l’ocasió per desitjar-vos un bon any 2022 i que gaudiu de la cavalcada de Reis. 
Us animo a sortir a les places i carrers amb les persones que més us estimeu per rebre 
Ses Majestats!

Mireia Ingla
Alcaldessa @ MireiaIngla @ MireiaIngla

3som sant cugat · desembre 2021



L’Ajuntament aprovarà properament el  
Pla d’Habitatge Assequible 2030, el full de  
ruta de l’acció municipal per evitar l’expulsió 
habitacional que pateixen molts santcugatencs 
 i santcugatenques perquè som la ciutat amb el 
m2 més car de compra i de lloguer del país

Objectiu: 3.000 nous 
habitatges assequibles 
perquè ningú no hagi  
de marxar de Sant Cugat

480 milions d’euros d’inversió
L’objectiu del Pla és que l’any 2030 part dels 3.000 nous habi-
tatges ja estiguin construïts i que, els que faltin, estiguin per-
fectament concretats en plans urbanístics per tal que es vagin 
desenvolupant de forma sostinguda. L’Ajuntament calcula que 
la inversió global per construir aquests habitatges serà de 480 
milions d’euros, que assumiran al llarg dels anys l’Ajuntament, 
altres administracions públiques i també en bona part a través de 
la col·laboració público-privada.

Rehabilitació i ajuts socials 
L’Ajuntament també aposta per fomentar la rehabilitació i ator-
gar ajuts socials adreçats a persones amb vulnerabilitat perquè 
puguin mantenir el seu habitatge. Consulta a l'Oficina Local 
d'Habitatge totes les subvencions que s'ofereixen.

Multiplicarem per 4 els  
habitatges de lloguer assequible
 
El nou Pla es proposa quadruplicar el nombre 
d’habitatges de lloguer assequible que hi ha  
actualment a Sant Cugat i duplicar la previsió  
feta a l’anterior Pla Promusa 2030  

Actualment: 
tenim 765 habitatges de 

lloguer assequible sobre els 
33.000 habitatges que hi ha a 

Sant Cugat (2'3%)

Pla Promusa 2030: 
objectiu arribar al 5% d'habi-
tatge de lloguer assequible 
l'any 2030. Previsió: 1.857 

habitatges

Nou Pla Habitatge Assequible:
objectiu arribar a un mínim del 10% d'ha-
bitatges de lloguer assequible. Previsió: 
3.000 nous pisos +765 ja construïts +96 
pisos protegits recomprats (total 3.800 

habitatges sobre la previsió de 38.000 ha-
bitatges que tindrà Sant Cugat l'any 2030)

Diversitat de fórmules per 
construir més habitatge 
assequible
La prioritat del Pla és generar el màxim sòl possible –ja 
sigui públic o privat- perquè s’hi desenvolupi habitatge 
de lloguer assequible. S'aconseguirà amb la nova norma 
per a l'increment d'habitage protegit de Sant Cugat, que 
reserva quotes d’habitatge protegit en les noves promo-
cions privades. A partir d’aquí l’Ajuntament impulsarà 
diverses fórmules per construir els habitatges:
• Promoció pública a través de Promusa o altres admi-

nistracions
• Cooperatives i altres fórmules d’accés a l’habitatge 
• Cessió de sòl públic a entitats del tercer sector
• Col·laboracions público-privades

2,3% 5% 10%

11. CIUTATS I 
COMUNITATS SOSTENIBLES

10. REDUCCIÓ DE 
LES DESIGUALTATS
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1. Pla del Vinyet: 92 habitatges
2. Torrent d'en Xandri: 72 habitatges
3. Joan Berenguer: 75 habitatges
4. Villa Argentina: 44 habitatges
5. Carrer Andana: 22 habitatges
6. Carrer Villà: 30 habitatges
7. Puig de Rimila: 40 habitatges
8. Sant Joanistes: 56 habitatges
9. Can Vasconcel: 116 habitatges

10. Jardí de les Fades: 9 habitatges
11. Plaça de l'estació de la Floresta: 20 habitatges
12. Carrer Grèvol: 33 habitatges
13. Emeterio Escudero:  25 habitatges
14. CAP Can Mates: 24 habitatges
15. Benet Muixó: 60 habitatges
16. ECO barri Ca n'Ametller: 2.200 habitatges
17. Carrer Jeroni Pujades: 60 habitatges
18. Casetes dels Mestres: 11 habitatges

Futures promocions del Nou Pla d'Habitatge Assequible
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Les perspectives feministes 
i LGTBI, protagonistes del nou 
Pla d’Igualtat de Sant Cugat
L’Ajuntament ha renovat el seu Pla d’Igualtat (2021-
25) incorporant-hi de forma decidida les perspectives 
feministes i LGTBI. L’objectiu és erradicar totes les 
formes de desigualtat i avançar cap  
a una societat més justa, diversa  
i feminista

Eix estratègic 1: Reforç de l’àrea 
de feminismes i de les accions de 
sensibilització, transversalització i 
atenció a dones i persones LGTBI

Eix estratègic 2: Prevenció i abor-
datge de les violències masclistes 
i les LGTBI-fòbies

Eix estratègic 3: Coeducació en 
l’àmbit educatiu i del lleure

Eix estratègic 4: Igualtat i no 
discriminació en l’àmbit laboral i 
corresponsabilitat en les cures

Eix estratègic 5: Salut integral i 
esport no discriminatori i divers

Eix estratègic 6: Comunicació 
municipal amb perspectiva de 
gènere i LGTBI, cultura diversa  
i transformadora i comerç  
sensibilitzat

Eix estratègic 7: Igualtat de dones 
i persones LGTBI en la participació 
política i social del municipi 

Eix estratègic 8: Accés a un habi-
tatge digne 

Eix estratègic 9: Perspectiva de 
gènere i LGTBI en el cicle de vida: 
joves i persones grans

Eix estratègic 10: Espai públic 
amb perspectiva de gènere 

El Pla es divideix en 10 grans eixos i 
incorpora 145 accions en àmbits com 
l’atenció a les dones i persones LGTBI, la 
prevenció de les violències masclistes i 
LGTBI-fòbiques, l’espai públic, l’esport, 
l’habitatge, l’educació o la participació 
política i social  

10 145
grans eixos accions

Entitats i organitzacions socials

Una de les prioritats és treballar transversalment amb entitats i 
organitzacions socials per impulsar accions de millora, prevenció i 
sensibilització

5. IGUALTAT 
DE GÈNERE
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Les noves Taules de Drets 
Socials i de Coeducació  
es posen en marxa
Són dos espais de trobada, d’informació i de participació 
entre administració i entitats per impulsar noves 
actuacions en àmbits tan destacats com els serveis 
socials i la coeducació a les escoles

Taula de 
Serveis Socials
Compta amb la participació de més d'una 
trentena d'entitats que treballen per garantir 
els drets socials en aquests àmbits:

Taula de coeducació

La taula està oberta a la 
ciutadania i a qualsevol entitat 
social. Vine i participa-hi: 
decidim.santcugat.cat

Està formada per persones 
referents en igualtat dels centres 
educatius de Sant Cugat, tant per 
part del professorat com de les 
famílies, i té l'objectiu d'eliminar 
l'educació sexista. Es busca crear 
un espai d'intercanvi d'informació, 
oferir formació i coordinar accions 
en aquest àmbit 

Està previst realitzar una diagnosi que aquest curs es porta-
rà a terme als centres públics de primària i al curs vinent als 
de secundària. En aquests processos de diagnosi hi partici-
paran activament el Consell d’Infants i el Consell de Joves, 
que s’encarregaran de recollir la veu de l’alumnat.

La creació d’aquesta taula ha estat una petició reivindicada 
des de la Coordinadora de Comissions de Gènere, Coedu-
cació i Feminismes de les Escoles de Sant Cugat. 

Inclusió social

Diversitat i  
interculturalitat

Accesibilitat

Cooperació

Feminisme i 
cultura

Gent Gran

Salut

4. EDUCACIÓ  
DE QUALITAT
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Es crea el bitllet reduït  
de FGC “Pensionista  
Sant Cugat – Mútua  
de Terrassa”
L’Ajuntament ha arribat a un acord amb FGC per reduir a la 
meitat el cost del bitllet per als pensionistes que s’hagin de 
desplaçar fins a la Mútua de Terrassa (estació Vallparadís). 
L’objectiu és facilitar l’accés amb transport públic a l’hospital 
de referència per als veïns i veïnes de Sant Cugat

Revisió bucal i de visió  
per a persones usuàries  
de Serveis Socials

On es podrà adquirir?
A les màquines de les estacions de FGC de Sant Cugat 
(La Floresta, Valldoreix, Sant Cugat, Mira-Sol, Hospi-
tal General, Volpelleres i Sant Joan) per anar i tornar a 
l’Hospital de la Mútua de Terrassa (Vallparadís). També 
es podrà adquirir a l’estació de Vallparadís un bitllet 
d’anada a qualsevol estació de Sant Cugat. 

Quan es podrà adquirir?
A partir del primer trimestre del 2022

Què cal fer per comprar el bitllet?
Cal estar en possessió del carnet de Pensionista de 
Ferrocarrils de la Generalitat (A o B).

Quant costarà?
Carnet A 0’60€ / Carnet B 1’20€

Amb l’objectiu d’assegurar que les persones amb 
pocs recursos tinguin accés a aquests serveis 
de salut, l’Ajuntament ha arribat a dos acords de 
col·laboració amb el Centre Universitari de la Visió 
(UPC) i la Clínica Universitària d’Odontologia (UIC) 

S’ofereix de forma gratuïta una re-
visió visual, un examen optomètric 

i, en cas que sigui necessari, una 
revisió oftalmològica.  

S’ofereix de forma gratuïta una re-
visió i els tractaments bucals que 
siguin necessaris a preus reduïts.

Aquesta atenció de salut s’ofereix 
a persones que siguin usuàries 
dels Serveis Socials municipals. 

Bitllet reduït 
Pensionista  
Sant Cugat – 
Mútua de Terrassa

Aquest bitllet és una iniciativa pionera a Catalunya

10. REDUCCIÓ DE 
LES DESIGUALTATS
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Consolidem els  
Agents de Civisme
L’Ajuntament aposta per reforçar aquest servei municipal 
amb l’objectiu de seguir oferint una atenció de proximitat a la 
ciutadania i fomentar la convivència i cohesió a Sant Cugat 

Per una ocupació  
plena, digna i de  
qualitat a Sant Cugat
Busques feina?
El servei Sant Cugat Feina ofereix assessorament 
i oportunitats per trobar un lloc de treball: des de 
gener fins a octubre ha gestionat 463 ofertes a 
través de la seva borsa. 

L’atur baixa a Sant Cugat i se situa  
en nivells de pre-pandèmia
En el darrer any l’atur s’ha reduït un 26’6% a la ciutat i en 
aquests moments hi ha 2.484 persones sense feina, una xifra si-
milar als nivells de pre-pandèmia. La taxa d’aturats a Sant Cugat 
(5'7%) continua sent clarament inferior que la mitja a Catalunya i 
és una de les més baixes de l'Estat.

El passat mes de novembre es 
van incorporar 10 nous Agents 
de Civisme a través d’un Pla 
d’Ocupació temporal (previsió 
12 mesos). Des del 2016, any 
de creació d’aquest servei, una 
cinquantena de persones han 
treballat com a Agent de Civisme 
(6 promocions).

Un servei que  
es consolida
L’any 2022 l’Ajuntament iniciarà els tràmits per incorpo-
rar de forma estable a la plantilla municipal un lloc de 
treball d’Agent de Civisme i un altre de Coordinador. Pa-
ral·lelament se seguiran fent contractacions temporals 
adreçades a persones amb dificultats d’accés al mercat 
laboral 

Quines tasques realitzen?
• Informar, sensibilitzar i promocionar actituds cívi-

ques. Fomentar el bon ús dels béns a escoles, fires i 
activitats en l'espai públic

• Suport i vigilància a la via pública i/o als espais i 
equipaments públics

• Suport a les entrades i sortides escoles
• Informar i actuar davant mesures COVID i altres 

situacions d’emergència o excepcionals.  

10
NOUS 
AGENTS

Consulta tota la informació a:
www.santcugatfeina.cat 

Taxa atur registral

8. TREBALL DIGNE I 
CREIXEMENT ECONÒMIC
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Av. Roquetes
Ronda Nord

re
Carrer Sant Crist
de Llace s

Passeig
de Valldoreix

Carretera
de Vallvidrera

La ZBE contribueix a  
reduir els vehicles més 
contaminants de Sant Cugat
La Zona de Baixes Emissions (ZBE) s'ha impulsat per millorar la 
qualitat de l'aire, fomentar una mobilitat més sostenible i fer 
front a l'emergència climàtica

Recorda: quins vehicles no  
poden circular per la ZBE?

Inici de sancions

Els vehicles a qui no els correspon el distintiu am-
biental de la DGT (Zero / ECO / B / C) no hi poden 
circular de dilluns a divendres de 7 a 20 hores.

Des del passat 1 de novembre ha entrat en vi-
gor el règim sancionador (entre 100 i 500€). La 
recaptació es destina a polítiques per fomentar 
la mobilitat sostenible. 

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, publicat per l'Institut de Salut Global de 
Barcelona (ISGlobal) 

Alternatives a la ZBE
Hi ha un aparcament dissuasiu (Park&Ride) amb un au-
tobús llançadora gratuït al centre de la ciutat. La ciutat 
també disposa de 8 estacions de tren, 16 línies de bus, 
prop de 50 km de carril bici i 14 estacions de Bicibox 

Consulta tota la informació  
(moratòries, exempcions, àmbit 
de la ZBE, alternatives...) a
https://santcugat.cat/zbe

-18,5%

-9%

+12%

+56%
+87,5%

Vehicles sense etiqueta 
(d’11.787 a 9.615 vehicles)

Vehicles B 
(de 17.140 a 15.606 vehicles)

Vehicles C 
(de 24.683 a 27.636 vehicles)

Vehicles ECO 
(de 1.402 a 2.188 vehicles)

Vehicles 0 emissions 
(de 485 a 909 vehicles)

(FONT: registre vehicles metropolità AMB. Dades 
comparatives: maig 2020 vs novembre 2021)

13. ACCIÓ 
CLIMÀTICA

11. CIUTATS I 
COMUNITATS SOSTENIBLES
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Ampliem la xarxa  
de carrils bici  
Avançar cap a una mobilitat més neta i saludable és una de les 
grans prioritats de l’Ajuntament. Per aconseguir-ho, una de 
les actuacions que s’estan realitzant és la construcció de nous 
carrils per a bicicletes i més passos segurs per a vianants    

Entra en funcionament  
el nou itinerari per a bicis  
i vianants de la rotonda  
de l’Hipòdrom
Aquest nou carril uneix la plaça del Xic, la 
rotonda de l’Hipòdrom i el carrer Prat de 
la Riba. Ha suposat una clara millora en la 
seguretat de vianants i ciclistes, que fins ara 
no disposaven d’un espai de pas adequat en 
aquest punt d’entrada a la ciutat. 

Aquestes obres es van haver d’aturar a finals 
de l’any 2019 per la fallida de l’empresa 
adjudicatària. Aquest contratemps va obligar 
 a fer nous tràmits administratius i licitar  
altra vegada les obres per acabar de  
completar el projecte.  

Més carrils bici per connectar-se amb Rubí
El nou carril bici de l’Hipòdrom no s’ha dissenyat de 
forma isolada sinó per convertir-se en una gran via de 
mobilitat sostenible que connectarà Sant Cugat i Rubí. 
Per un cantó, està previst allargar-lo fins al Centre Co-
mercial Sant Cugat i l’inici del terme municipal de Rubí. 
Per l’altre cantó, ja s’estan realitzant les obres per con-
nectar-lo fins a l’av. Graells (a través de l’av. Rius i Taulet). 
En aquest cas s’han invertit 120.000€ per fer-ho possi-
ble. Una vegada realitzades totes aquestes connexions, 
aquest carril bici tindrà una llargada de 2’5 quilòmetres 
que unirà l’Anella de Mobilitat Verda (centre de Sant 
Cugat) i Rubí.

Aquest projecte forma part de la xarxa 
ciclable Bicivia de l’AMB per unir de 
manera ràpida, sostenible i segura una 
vintena de municipis metropolitans

Objectiu: 
50 km de 
carril bici

Actualment la xarxa de carrils 
 bici i vies ciclables que hi ha a Sant 

Cugat arriba als gairebé 50  
quilòmetres. L’objectiu és seguir 

ampliant aquesta xarxa i reconnectar 
tots els barris de la ciutat.

13. ACCIÓ 
CLIMÀTICA

11. CIUTATS I 
COMUNITATS SOSTENIBLES
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CENTRE OEST / CENTRE: 

• Construir un pump-truck: es farà un 
circuit lúdic per a bicicletes al parc de la 
Guineu de Volpelleres.

• Activitats a la natura i esportives 
per a diferents edats al Parc Cen-
tral: s'ha fet un itinerari sensorial de re-
connexió amb la natura i activitats esporti-
ves de diferents nivells i intensitats.

LES PLANES

• Punt wifi a la plaça 
Creu d’en Blau i a 
l’Espai Pere Grau: 
s’instal·laran antenes 
i repetidors wiffi per 
facilitar l’accés a Internet 
a dos espais públics del 
barri. 

MIRA-SOL:

• Nou rocòdrom:  El rocòdrom, situat a 
l’entorn del Camp de Futbol, serà d’aspec-
te similar a la roca natural i amb paviment 
de seguretat.

• Mercadet de Pagès de productes 
de proximitat: s’ha celebrat un Mercat 
de Pagès setmanal davant del Casal. Tam-
bé s’han fet mercats de pagès a Volpelle-
res, les Planes i Centre-Est.

75 projectes per  
millorar els barris
Els projectes dels Pressupostos Participatius de Barri  
2020-2021 van agafant forma. Entre tots i totes, vam escollir 
75 propostes pensades per millorar els nostres barris amb nous 
espais de trobada i de relació, fent entorns més sostenibles i 
promovent la convivència i la cohesió. I ara, aquests projectes es 
van definint, encarregant i executant. Aquests en són un exemple:

3. SALUT  
I BENESTAR

10. REDUCCIÓ DE 
LES DESIGUALTATS

11. CIUTATS I 
COMUNITATS SOSTENIBLES
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CENTRE EST / CENTRE: 

• Espais d'estada multigeneraci-
onal: es crearan nous espais d’estada 
i convivència als Jardins del Vallès i al 
barri de Coll Favà.

• Recuperar el cultiu de la vinya 
com a projecte educatiu i de 
vincle intergeneracional: es 
cultivarà una vinya a l’Institut Pla i 
Farreras amb objectiu educatiu.

• Repartir envasos reutilitza-
bles per reduir l'ús de plàstic 
al comerç: s’ha fet una campanya 
als mercats municipals per promoure 
l’ús de la carmanyola a l’hora d’anar a 
comprar.

NUCLI ANTIC: / CENTRE

• Potenciar l’Arborètum amb 
més lleure per a infants i jo-
ves: es posaran taules de pícnic, 
bancs multigeneracionals i un espai 
d’slackline per practicar aquest esport 
d’equilibri.

• Campanya per reduir el soroll i 
la contaminació provocada per 
la circulació de vehicles: s’ha 
instal·lat un panell informatiu als Qua-
tre Cantons que reflecteix les dades 
de soroll i contaminació en diferents 
punts de la ciutat.

LA FLORESTA:

• Ampliació i millora de 
l’skate park de Can Llobet: 
s’ampliarà aquest espai perquè hi 
hagi diferents nivells de dificultat 
i per integrar les diverses modali-
tats d’aquest esport. 

• Cinema a la fresca: s’han fet 
dues sessions de cinema familiar 
al pati del Casino.

• Assessorament en reha-
bilitació i energies reno-
vables: es va fer una jornada 
informativa i s’ha ofert assesso-
rament personalitzat a algunes 
llars del barri. 
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80.000€

75.000€

745.250 €

550.000€

El manteniment de la ciutat: 
una feina constant
Una de les grans prioritats de l’Ajuntament també és, a part 
d’impulsar grans projectes, assegurar el correcte manteniment 
del dia a dia de la ciutat: mobiliari urbà, voreres, fanals, arbrat... 
Per aquest motiu es realitza un treball continuat i de proximitat 
perquè la ciutadania pugui gaudir de carrers, places i parcs 
públics en perfecte estat

S’està procedint a substituir 2.981 llumeneres de vapor de 
sodi per llums LED a fanals de Mira-sol, les Planes i la Flores-
ta. La instal·lació d’aquesta tecnologia, més eficient, perme-
trà un estalvi econòmic i ambiental. Aquesta actuació està 
emmarcada al Pla d’Actuació per a l’Emergència Climàtica.

S’han fet actuacions a la pl. Abat Donadeu, a l’av. Ragull i als 
c. Pedraforca, Canigó, Abat Biure i de la Creu. També s’ha 
millorat l’accessibilitat al c. Orient, substituint els fanals de 
les voreres per fanals de braç a les façanes. 

Des d’inici d’any s’han eliminat 948 graffitis i s’han repintat 
203 contenidors soterrats perquè estiguin en perfectes 
condicions. També s’estan instal·lant 70 nous bancs i 120 
papereres en diversos espais per millorar la qualitat de 
parcs, places i carrers i assegurar la comoditat del veïnat.

Cada any es poden aproximadament 12.000 arbres de la 
via pública per mantenir-los en correcte estat i assegurar 
la correcta formació o reducció de les copes. Les actua-
cions es fan de forma planificada i a tots els barris de la 
ciutat.

L’enllumenat dels barris, més eficient 

Una ciutat neta i amb més bancs i papereres

Arrangem voreres al barri de Sant Francesc

Més endavant es reurbanitzaran els c. Abat Biure i Abat Marcet

Cuidem l’arbrat de la ciutat

3. SALUT  
I BENESTAR

11. CIUTATS I 
COMUNITATS SOSTENIBLES

10. REDUCCIÓ DE 
LES DESIGUALTATS

Carrer Saragossa (abans i després del canvi d'enllumenat)
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Baixen un 27%  
els robatoris a habitatges
La bona coordinació entre Policia Local i  
Mossos d’Esquadra està fent possible una clara  
davallada d’aquest tipus de delicte. La  
resta de robatoris amb força també  
baixen a Sant Cugat (-25%)

Hi ha altres tipus de delicte, en canvi, que en 
aquest mateix període han augmentat. És 
el cas dels furts (+5%) o dels robatoris amb 
violència i/o intimidació (+17%). La pujada més 
destacada són els furts a interior de vehicle, que 
s’han doblat. Mossos i Policia Local estan centrant gran part dels 
seus esforços en actuar davant aquests tipus de delictes.

Convivència ciutadana  
i restriccions COVID
En el darrer any la Policia Local ha 
augmentat les actuacions per atendre 
molèsties produïdes per música, 
sorolls o botellots (+15%). També ha 
augmentat el consum i la tinència 
de substàncies prohibides (+70%). 
Aquestes dades cal emmarcar-les en la 
situació de COVID i la posterior obertura 
progressiva de les restriccions 

Seguretat viària:  
crida a la responsabilitat
Pel que fa als delictes contra la seguretat 
viària, en el darrer any s’ha registrat un 
augment del 27%. En aquest àmbit, per 
exemple, han augmentat un 18% les 
denúncies per conduir sota els efectes 
de l’alcohol. Els accidents de trànsit 
s’han mantingut pràcticament igual 
(+3%) mentre que les infraccions de 
trànsit han augmentat un 24%

Pugen els furts

ROBATORIS A HABITATGES

ROBATORIS AMB FORÇA

Octubre 2019/ 
setembre 2020

Octubre 2019/ 
setembre 2020

Octubre 2020/ 
setembre 2021

Octubre 2020/ 
setembre 2021

327 

466

238 -27%

-25%346

Recorda: per emergències  
truca al 112 o 092 

3. SALUT  
I BENESTAR
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Renovem la gespa  
dels camps de futbol i els  
vestidors del PAV1 i PAV2
L’Ajuntament ha projectat un conjunt d’actuacions per posar al 
dia els equipaments esportius de Sant Cugat. De moment, està 
previst renovar la gespa artificial dels tres camps de futbol 11 i 
remodelar els vestidors dels PAV 1 i 2 de la rambla del Celler

PAV 1 i PAV 2 de 
la ZEM rambla 
del Celler

Camps de futbol 11 de 
les ZEM Jaume Tubau, 
can Magí i Mira-sol

Renovació total dels 
vestidors: sanejament general, 
substitució del paviment, 
sistema de distribució d'aigua 
freda i calenta, il·luminació, 
calefacció i renovació de l’aire

 La previsió és que les obres 
es facin aquest estiu per tal 
d’interferir el mínim possible 
amb les activitats dels clubs

S’instal·larà una gespa d’última generació feta amb 
material reciclat  i un nou sistema de reg per aspersió 
amb la substitució dels canons d’aigua actuals

També es canviaran els projectors de l’enllumenat 
d’aquests tres camps, substituint els halògens actuals 
per projectors LED amb l’objectiu de millora l’eficiència i 
aconseguir un estalvi econòmic i ambiental

La previsió és que les obres es facin aquest estiu per 
tal d’interferir al mínim possible amb les activitats dels 
clubs

1,5 M€ d'inversió 1 M€ d'inversió

3. SALUT  
I BENESTAR
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Els grups municipals opinen

Treballant el present  
i preparant el futur

Esquerra lidera un govern plural i divers que 
vol representar el conjunt de la ciutadania 
de Sant Cugat. Estem afrontant els reptes 
pendents, com la necessitat d’habitatge 
assequible o la lluita pel clima per garantir 
la qualitat de vida que tenim a Sant Cugat i 
que volem seguir gaudint.

En aquesta revista presentem el Pla 
d’Habitatge Assequible 2030 que és el full 
de ruta per assolir el 10% d’habitatge asse-
quible del total construït a la ciutat. El docu-
ment substitueix i millora l’antic pla Promusa 
2030, doblant-ne l’objectiu inicial. Aquest 
gran repte el farem realitat unint esforços 
entre el sector públic, el tercer sector i la ini-
ciativa privada.

Afrontem el demà sense oblidar el pre-
sent; estem comprant l’edifici de la Torre Ne-
gra; hem posat en marxa la Zona de Baixes 
Emissions, hem augmentat la plantilla de po-
licia i la feminització del cos, hem impulsat 
la compra d’un local per la futura comissaria 
de barris, entre altres projectes.

Seguim endavant!

Suport al comerç local i al 
teixit econòmic

Donar suport al comerç i al teixit econòmic 
és d’esquerres. Les empreses, cooperatives, 
comerços, autònoms i professionals creen 
riquesa allà on són, i no es pot posar sota 
sospita pel sols fet d’emprendre o dirigir 
negocis. Tots els sectors del teixit econò-
mic creen ocupació, i aquesta és la primera 
política social, quan hi ha treball, canvia tot. 
A més ocupació, més salaris, i conseqüent-
ment més estabilitat per a les famílies, més 
consum, per fer front a les despeses, inver-
sions i impostos per a millores col·lectives, 
disminueix la despesa social i es pot poten-
ciar l’escut necessari per mitigar la vulnera-
bilitat. En definitiva el teixit econòmic ens 
ajuda a progressar socialment. Les adminis-
tracions hem de garantir un treball de quali-
tat i digne, amb condicions laborals òptimes 
per a tothom de manera igualitària, amb la 
concertació de la resta d’actors socials, sin-
dicats i patronals.

Ciutat de drets

Aquest any passat, hem viscut el repte més 
gran a què ens hem enfrontat com a socie-
tat. I evidentment també les nostres adminis-
tracions com a garants de la salut i els drets. 
Malgrat la dificultat, haver pogut tenir una 
mirada d’esquerres al govern de la ciutat ha 
sigut una sort. Per l'empatia i per la convicció 
que tenim en què la cosa pública és un ba-
luard a defensar. Per la intrencable idea que 
ens uneix en què les persones són i han de 
ser el centre de les polítiques públiques.

Una mostra més de totes aquestes ac-
cions són les que han sortit detallades en 
aquesta revista; garantir que les persones 
amb risc d’exclusió tinguin accés al servei 
d’oftalmologia i odontologia, facilitar que 
els pensionistes puguin accedir a l’hospi-
tal de referència, el desenvolupament dels 
pressupostos participatius, el pla d’igualtat i 
LGBTI... Que tots els serveis siguin drets per 
a les persones, i que Sant Cugat sigui per a 
tots i totes.

Aquest mes de desembre es compleix 
una reivindicació històrica de Sant 
Cugat que és l’adquisició de la finca 
de la Torre Negra. 

Feia dècades que Sant Cugat no tenia 
unes xifres de l’atur tan baixes, i això 
demostra que les coses s’estan fent bé i 
estem progressant com a ciutat.

Ens agraden les jornades organitzades 
per l’Ajuntament en motiu del 25N i els 
actes que han organitzat més d’una 
trentena d’entitats locals.

Passen els mesos i seguim veient com 
els partits de l’oposició no canvien. Es-
tem convençuts que Sant Cugat me-
reix una oposició millor.

La manca de visió de l’oposició per evitar 
la unitat amb temes de ciutat, que aprofi-
ten per fer política en temes tant impor-
tants com l’educació i el canvi climàtic.

La nova llei d’habitatge és insuficient 
per a Sant Cugat i no acompanya la fei-
na que s’està fent des d’aquí per evitar 
l’emergència habitacional.

Núria Gibert 
Portaveu CUP Sant Cugat

 @Nudenu

 @lanudenu

Pere Soler
Portaveu PSC Sant Cugat

 @SolerPere

 @peresoler_st.cugat 

 @cupsantcugat

 @cupsantcugat
 @Cugat_Psc

 @psc_santcugat
 @ercsantcugat

 @ercsantcugat

Francesc Duch
Portaveu ERC-MES  
Sant Cugat

 @Fraduchaltet

 @Fraduchaltet

18 som sant cugat · desembre 2021



L’Habitatge públic  
necessita fets, no paraules    

El govern ERC-PSC-CUP dedica aquesta re-
vista a anunciar quines polítiques d'habitat-
ge farà, en el futur per pal·liar l'emergència 
de l'habitatge.

El Tripartit fa més de dos anys que gover-
na Sant Cugat i a banda de canviar l'oficina 
d'habitatge de lloc, no ha estat capaç d’en-
degar cap promoció d'habitatge públic ex-
cepte el nyap de les Torres Ragull.

Durant més de dos anys han estat aturant 
tot el que ja s'havia previst i aprovat per ma-
joria al Ple. Per què? Perquè venia del mandat 
anterior. Tant és si era bo o no. Aturar-ho tot 
ha estat la seva consigna. Una política errònia.

Ara veuen que van tard i s’afanyen a 
redactar bons titulars. Han perdut el temps, i 
el mandat acabarà sense cap nova promoció.

Junts ens mantenim disposats a consen-
suar un bon pla d'habitatge accessible i de 
qualitat, integrat en la ciutat existent. Apos-
tem pel consens, apostem pels fets.

Aprofito aquest espai per desitjar-vos, 
com a portaveu de JUNTS, un bon Nadal i un 
2022 lliure de pandèmies.

Dades contaminació  
Sant Cugat i ZBE

El nostre grup municipal, únic que s'ha opo-
sat a la implantació caòtica de la Zona de 
Baixes Emissions a Sant Cugat, fa mesos que 
demana els informes de contaminació que 
avalen les mesures coercitives imposades 
pel tripartit. La resposta no arriba.

L'única informació a la qual hem tingut 
accés són les dades històriques d’IDESCAT 
(valors instantanis en IQAIR) on s'analitzen 
les dades d'emissió de NO2 (un dels princi-
pals gasos contaminants provocats pels vehi-
cles amb motor de combustió interna): a les 
dades del 2019 i 2020, la mitjana d'emissió 
de NO2 a la ciutat va ser de 25 g/m³ i 19 g/m³ 
quan el màxim permès per la llei és de 40µg/
m³, gairebé la meitat del màxim establert. 

El mateix passa amb els valors punta 
obtinguts a Sant Cugat als mateixos anys 
quant a l'emissió de NO2: 121 g/m³ i 98 g/m³, 
respectivament, quan el valor permès és de 
200 g/m³.

I ara, quina és l'excusa del tripartit per 
continuar perseguint amb més impostos les 
classes amb menys recursos?

Carmela Fortuny
Portaveu
Junts per Sant Cugat 

 @CarmelaStC

 @CarmelaStC

Aldo Ciprián
Portavoz  
Ciudadanos Sant Cugat

 @a_ciprian

 @ciprianaldo

D'impulsar els tràmits per fer els habi-
tatge previsos en el pla Promusa 2030 
entorn del c/ St. Joanistes i abandonar 
ocurrències com les Torres Ragull.

La consciència col·lectiva positiva dels 
nostres veïns que ha permès que Sant 
Cugat sigui una de les ciutats amb major 
nombre de vacunats contra la COVID19.

De totes les violències masclistes que 
fan que les dones visquem amb por i 
sense sentir-nos lliures. Ens necessi-
tem tots i totes en aquesta lluita.

La inexistent empatia de l'equip de go-
vern cap a la complicada situació eco-
nòmica de les persones pertanyents a 
les classes humils de la ciutat.

Núm. 17 - 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 
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AjuntamentdeSantCugat

@ajsantcugat

ajsantcugat

@ajsantcugatoficial
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