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3M€ per millorar l´asfalt a   
58 carrers de tots els barris de 

Sant Cugat



Benvolguts santcugatencs, benvolgudes santcugatenques

L’arribada de l’estiu va associada al final de curs, a l’obertura de les piscines, a la flama 
del Canigó i la revetlla de Sant Joan, a la Festa Major i les dels barris i, evidentment, a 
les vacances en què aprofitem per desconnectar. 

El setembre sempre és un retrobament i un moment d’inici de les obligacions, però 
també de nous projectes. La ciutat també es mou amb aquests paràmetres d’inici i 
d’impuls de noves iniciatives que s’han estat preparant durant l’any. 

Algunes d’elles ja han arrencat, aprofitant la baixa activitat dels equipaments escolars 
i esportius, i d’altres començaran a la tardor. El projecte que tindrà un major impacte 
serà l’asfalt i millora de la senyalització de 58 carrers del centre i els districtes per més 
de 3 milions d’euros. Aquest pla es veurà complementat amb una inversió en la millora 
de voreres en mal estat.

Comparteixo la preocupació que em feu arribar alguns veïns i veïnes sobre l’estat de 
conservació d’alguns carrers. Així com Sant Cugat excel·leix en el manteniment de les 
zones verdes, que se’ns reconeix arreu per una gestió moderna i sostenible, també hem 
de fer una inversió més gran en el manteniment dels espais públics. 

Passeu un bon estiu i ens retrobem al setembre amb energies renovades!

Mireia Ingla
Alcaldessa

@ MireiaIngla

@ MireiaIngla
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Aquesta  tardor l’Ajuntament posarà en 
marxa un Pla per arranjar l’asfalt a 58 
carrers de Sant Cugat. També es faran 
obres per millorar l’estat de les voreres 
i s’instal·laran coixins berlinesos per 
reforçar la seguretat viària. Tot amb 
un únic objectiu: seguir millorant el 
manteniment i la qualitat urbana de la 
ciutat

Millorem el 
manteniment  de 
la ciutat

3M€  per asfaltar 
carrers
 
S’arranjaran totalment o parcial 58 carrers de Sant 
Cugat. Els treballs inclouen grans eixos viaris (com el 
carrer Puig i Cadafalch, les avingudes de Gràcia, Rius 
i Taulet, Francesc Moragas, Ribatallada, Generalitat, 
Emeterio Escudero, Verge de Montserrat i el camí de 
can Flo) i també un paquet d’actuacions en cruïlles 
o trams parcials de carrer que estan en mal estat. La 
previsió és reasfaltar un total de 65.000 m2.

Les obres quedaran repartides per tots 
els barris amb l’objectiu que les millores 
arribin arreu de la ciutat

400.000€ per 
millorar voreres i 
la seguretat viària
L'Ajuntament destinarà 200.000€ suplementaris a 
la feina que de forma periòdica realitza la brigada 
municipal amb l'objectiu d'incrementar les 
obres per reparar voreres. També es destinaran 
200.000€ més a la instal·lació de coixins 
berlinesos per reduir la velocitat als carrers i 
reforçar la seguretat viària.

11. CIUTATS I 
COMUNITATS SOSTENIBLES

Un Pla d’asfaltat
repartit a tots els 
barris

Consulta els 
carrers on 

està previst 
reasfaltar

 L'alcaldessa Mireia Ingla, el primer tinent d'alcaldia Pere Soler i 
el regidor de Serveis Urbans José Gallardo han presentat el Pla 

d'Asfaltat que es durà a terme aquesta tardor
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L’antic camp de golf  
de can Sant Joan serà  
un parc públic 

La gestió dels espais verds, 
una prioritat

Els ajuntaments de Sant Cugat i Rubí treballen amb l'INCASÒL 
en un esborrany de conveni per restaurar aquest camp de golf, 
en desús des del 2019, i obrir-lo com a espai per a la ciutadania

Sant Cugat és una ciutat que destaca per la gran quantitat de parcs i per 
la seva proximitat a Collserola. Preservar i mantenir aquest patrimoni 
verd és una de les grans prioritats de la gestió municipal

Premi al millor 
projecte de 

jardineria pública 
de l’estat 

Prop  del 40% del terme municipal de 
Sant Cugat és zona forestal. Per tal de 
prevenir possibles incendis, l’Ajuntament 
també actua per fer el manteniment de 
rieres i torrents, netejar franges forestals 
i retirar arbres caiguts. Cada any s’hi 
destinen prop de 200.000€ amb els quals 
es realitza el manteniment d’un centenar 
d’hectàrees en urbanitzacions a tocar de 
Collserola.

Un nou pulmó verd 
 
Amb aquest projecte es crearà un gran parc interurbà 
que connectarà  Sant Cugat i Rubí a través d’una extensa 
zona verda. A més a més es pretén afavorir la biodiver-
sitat de la zona i, d’aquesta manera, contribuir a la lluita 
contra la crisi climàtica. 

Serà  l’INCASÒL, actual propietari dels 
terrenys, qui s’encarregarà de restaurar i naturalitzar 
aquest espai. També impulsarà els canvis urbanístics 
necessaris per poder-hi adequar el parc i cedir-lo 
posteriorment als municipis de Sant Cugat i Rubí. El 
projecte es troba en els tràmits inicials i properament es 
calendaritzarà.

Els arbres de Sant Cugat
• Hi ha uns 55.000 arbres urbans
• Els plataners, les mèlies i els pins tenen una 

major capacitat per capturar CO2: n'hi ha 
8.000 i són capaços d'absorbir 448 kg de 
CO2 al dia

• Les mèlies tenen la major capacitat per 
reduir la temperatura a les voreres (-27%), 
seguit de les moreres (-16’5%), els plataners 
(-15’8%) i les pruneres (-10’95%)

• A l’estiu un carrer arbrat pot reduir la 
temperatura fins a 18º en comparació amb 
un carrer sense arbres

 
Fruit d’aquest  treball de gestió, 
l’Ajuntament ha rebut un premi de 
l’Associació Espanyola de Parcs i 
Jardins Públics (AEPJP) pel projecte 
"Bioconfort urbà", que mostra com 
els arbres urbans de Sant Cugat re-
dueixen la contaminació, atenuen les 
altes temperatures i contribueixen a 
fer una ciutat més saludable. 

L’estudi, dirigit pel catedràtic d’eco-
logia  vegetal de la Universitat de 
Sevilla Enrique Figueroa, ha analitzat 
amb desenes de sensors aspectes 
com la radiació solar, la temperatura 
del sòl, la captació de contaminants 
o l’absorció de partícules per part de 
l’arbrat.

13. ACCIÓ 
CLIMÀTICA

3. SALUT  
I BENESTAR

Té  800.000 m2, dels quals 570.000 m2 són a Sant Cugat i 
230.000 m2 a Rubí

13. ACCIÓ 
CLIMÀTICA

3. SALUT  
I BENESTAR

Antic camp de golf

S’habilitaran  noves rutes d’accés al parc i espais de gaudi 
per a la ciutadania

Es  consolidarà com a parc-corredor de  
biodiversitat entre Collserola i la serra de Galliners

Es  protegiran i es recuperaran els torrents dels Alous 
i de la Guinardera

S’habilitarà  un nou connector amb la via verda 
Bellaterra-Campus UAB

Lluitem contra els incendis forestals
Demanem  màxima 
prudència i col·laboració 
ciutadana per evitar 
incendis

En  cas d’emergència,   
truqueu al 112 
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Mesurem la qualitat de l’aire 
i avancem cap a una ciutat 
més saludable

Sant Cugat, ciutat de la 
ciència i la innovació

L'Ajuntament ha instal·lat set sensors per avaluar la qualitat de 
l'aire. En paral·lel, la ZBE ja dona els primers resultats positius: 
s'han reduït les emissions contaminants (-17'22%) i el CO2 
(-11'8%) que generen els vehicles

Mapegem la 
contaminació
La instal·lació d’aquests set sensors ajudarà a mapejar 
la contaminació a Sant Cugat, avaluar-ne l’evolució i 
reforçar amb dades objectives l’estratègia municipal 
per reduir la pol·lució. 

Sant Cugat  
i la innovació
Per acceptar la candidatura santcugatenca, 
el Ministeri ha valorat diferents activitats 
empresarials, socials i tecnològiques presents 
a la ciutat. També ha tingut en compte l’impuls 
innovador de l’Ajuntament en aspectes com 
l’atenció ciutadana, l’organització interna i la 
gestió procedimental. 

En concret s’han valorat projectes ja en marxa 
com l’assessorament i atenció a empreses 
emprenedores, la transformació digital dels 
processos administratius, la creació d’un comitè 
d’innovació dins de l’Oficina d’Agenda Urbana o 
els projectes de sostenibilitat finançats a través 
de fons europeus.

Accés al coneixement i 
a subvencions
 
Amb aquesta distinció Sant Cugat ha passat a formar 
part de la Red Innpulso, un fòrum d’administracions 
locals on es comparteixen experiències i projectes 
innovadors. Actualment està integrada per 83 ciutats 
d’arreu de l’estat tan destacades com Barcelona, Madrid, 
València, Donostia, Màlaga o Logroño.

A més a més, formar part d’aquesta xarxa permet rebre 
el suport del Ministeri de Ciència i Innovació a través 
d’ajuts i subvencions per reforçar les polítiques innova-
dores en l’àmbit local. 

Els sensors instal·lats analitzen els contaminants  
CO, O3, NO, NO2, PM 1, PM 2’5 i PM 10

9. INDÚSTRIA, INNOVACIÓ 
I INFRAESTRUCTURA

13. ACCIÓ 
CLIMÀTICA

3. SALUT  
I BENESTAR

La ZBE redueix la 
contaminació
Prohibir la circulació dels vehicles sense etiqueta 
ambiental està reduint la contaminació que genera 
el trànsit a Sant Cugat

NOx
-17,7%

Abril 2021 · 

 

21,66

Desembre 2021 · 

 

17,83

PM10
-13,9%

Abril 2021 · 

 

2,02

Desembre 2021 · 

 

1,74

PM 2,5
-15,1%

Abril 2021 · 

 

1,26

Desembre 2021 · 

 

1,07

BC
-22,2%

Abril 2021 · 

 

0,36

Desembre 2021 · 

 

0,28

CO2
-11,8%

Abril 2021 · 

 

9760

Desembre 2021 · 

 

8607

Dades comparatives (en tones) entre l’abril del 
2021 (el mes anterior a la posada en marxa de 
la ZBE l’1 de maig) i el desembre del 2021. El 
17’22% de reducció global de les emissions 
contaminants és la mitja de les reduccions de 
NOx (-17’7%), PM10 (-13’9%), PM 2’5 (-15’1%) i 
BC (-22’2%).

Totes aquestes dades són una estimació 
realitzada per l’AMB a través d’un estudi 
encarregat a Barcelona Regional 
que avalua el nombre real dels  
vehicles que circulen a Sant  
Cugat (captats per les càmeres  
de la ZBE), el tipus de vehicle, la 
 seva etiqueta i la velocitat mitjana 
 a la qual circulen. 

L’Ajuntament ha rebut aquesta distinció del Ministeri de 
Ciència i Innovació, que reconeix el compromís i l’aposta 
de la ciutat per l’I+D+I 
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Remodelem l’accés a 
l’escola Pins del Vallès 
Amb l’objectiu de fer més amable i adaptat l’accés a aquesta 
escola, l’Ajuntament ha aprovat un projecte d’obres per 
remodelar el carrer que creua per sota la Ronda Nord i les vies 
de Renfe. Es col·locarà un nou paviment, un nou enllumenat i 
més vegetació   

En marxa les obres al camí 
del Crist Treballador
 S’està col·locant un nou paviment, semblant a l’asfalt, per eliminar 
els sots i la pols en suspensió. Els treballs es duen a terme els mesos 
d’estiu per afectar el mínim possible l’escola Avenç

11. CIUTATS I 
COMUNITATS SOSTENIBLES

11. CIUTATS I 
COMUNITATS SOSTENIBLES

Es col·loca un paviment 
que barreja àrids i 

resines compactades

S’adequa una cuneta 
per assegurar el 
drenatge de la 

superfície

S’instal·len 293 pilones 
per delimitar un camí 

escolar segur

Reurbanitzem el carrer  
Abat Marcet
Les obres acaben de començar i s’allargaran uns vuit mesos. 
S’arranjarà totalment aquest carrer per fer-lo més accessible 
per al veïnat i millorar-ne els serveis

• Noves voreres més amples i nova 
pavimentació

• Nou enllumenat i soterrament de les 
xarxes de telefonia i electricitat

• Nou arbrat i nova xarxa de clavegueram 
i d'aigua potable

En un futur també s’adequarà un nou camí per connec-
tar l’escola Pins del Vallès i l’institut Leonardo da Vinci 
a través del circuit de passeig del parc del Bosc de Vol-
pelleres. Serà obert a tothom i adaptat per a vianants, 
ciclistes i persones amb mobilitat reduïda. Tot aquest 
projecte suposarà una inversió de 650.000€

Carrer més amable i adaptat

Potenciem l’accés com a camí escolar segur

Nou paviment amb plataforma única

Nou enllumenat

Accés adaptat per a persones amb discapacitat visual

Més vegetació

3. SALUT  
I BENESTAR

L'arranjament d'aquest camí, amb una inversió de 
300.000€, millorarà l'accés i també el farà més adequat 
per als vianants. L’objectiu és potenciar aquesta via com 
a segon camí escolar segur reordenant-ne la mobilitat 

El projecte d'urbanització, de 715.000€, s'ha 
consensuat amb el veïnat per recollir al màxim 
possible totes les opinions i aportacions
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Sant Cugat incorpora 
la T-Rosa i altres títols de 
transport socials 
Des del passat mes de juny l’AMB i FGC han estès les tarifes 
socials del transport públic als municipis de la segona 
corona metropolitana, entre els quals hi ha Sant Cugat. 
Aquesta millora és possible gràcies al Tribut Metropolità i a la 
incorporació del nostre municipi a la primera zona tarifària    

Més de 1.500 participants als 
Pressupostos Participatius 
Els Pressupostos Participatius de Barri es consoliden a Sant Cugat i en 
aquesta quarta edició han fet un salt endavant amb una participació 
molt activa no només per fer propostes, sinó també per donar-hi suport, 
comentar-les, generar debat i fer comunitat

1.500 participants

220 comentaris424 propostes

Més de 4.900 suports

Properes fases:

• Estiu 2022: validació tècnica
• Tardor 2022: debat i priorització de 

propostes en el marc del Consell de Barri
• Novembre – desembre 2022: votació 

ciutadana
• A partir del 2023: execució dels 

projectes guanyadors

Ja s’ha completat el 80% del  
Pla Local de Joventut 2020-23
Amb el lema "Jove, tenim un pla!" l'Ajuntament va posar en marxa 
un nou full de ruta per dignificar el paper del jovent de la ciutat i 
millorar-ne el seu benestar

81,13%

53 accions previstes  
43 accions realitzades

El Pla ha desenvolupat accions en el 
marc de l’oci, el pensament crític, la 
participació, la igualtat i la formació. 
Consulta les accions realitzades

T-Rosa
És un títol de transport social, personal i 
intransferible, amb el qual la gent gran i les 
persones amb discapacitat que disposin de 
pocs recursos poden viatjar gratuïtament 
(T-Rosa metropolitana) o bé amb tarifa 
reduïda (T-Rosa reduïda, T4)

Passi d’acompanyant AMB i 
T-Acompanyament FGC
Afavoreix la mobilitat de les persones amb 
discapacitat que requereixin viatjar amb un 
acompanyant, sense que aquest últim hagi de 
pagar el viatge

Carnet pensionista FGC
És un títol de transport social, personal i 
intransferible, amb el qual la gent gran i 
les persones de menys de 65 anys amb 
un grau de discapacitat superior al 33% 
poden viatjar gratuïtament (acompanyat del 
passi pensionista) o bé amb tarifa reduïda 
(acompanyat de la T-Pensionista) 

5. IGUALTAT 
DE GÈNERE

7. ENERGIA ASSEQUIBLE I 
NO CONTAMINANT

10. REDUCCIÓ DE 
LES DESIGUALTATS

16. PAU, JUSTÍCIA I 
INSTITUCIONS SÒLIDES

On els puc utilitzar?

• Als 36 municipis metropolitans amb primera zona 
tarifària  

• FGC: entre les estacions de Pl. Catalunya i 
Universitat Autònoma (línia Barcelona-Vallès)

• Línies interurbanes d'autobús 
• Properament s’incorporarà a la línia d’autobús urbà 

de Sant Cugat
+ info ambmobilitat.cat i fgc.cat

Els regidors de Joventut Marco Simarro i Alba 
Gordó van presentar al desembre del 2020 

aquest Pla 
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Els grups municipals opinen

Nou túnel ferroviari de FGC, 
una oportunitat per millorar 
la ciutat
El Govern de la Generalitat està iniciant els 
treballs i estudis previs per a la construcció 
d’un nou túnel ferroviari entre Barcelona i 
Sant Cugat. Aquest segon túnel permetrà 
connectar de forma directa Sant Cugat amb 
el centre de Barcelona i la línia 9 de metro 
de forma directa i sense cap aturada. Amb 
aquesta nova infraestructura la connecti-
vitat amb Barcelona i les ciutats del Vallès 
serà immillorable.

L’Ajuntament ha demanat tota la infor-
mació disponible per tal de conèixer com 
arribarà i per on aquest túnel i quines reper-
cussions urbanístiques tindrà a la ciutat.

Així, d’entrada demanarem que la nova 
línia sigui una oportunitat per millorar la ciu-
tat amb el soterrament de l’estació del cen-
tre i de les vies entre les estacions de Valldo-
reix, i Hospital General i Volpelleres. Aquest 
projecte del Govern de la Generalitat és sen-
se cap mena de dubte una gran oportunitat 
per millorar ciutat relligant parts que estan 
separades per les vies del tren.

Inversions per mantenir la 
ciutat a punt

Sant Cugat necessita un impuls en mante-
niment, en som conscients. Contractes ca-
ducats, serveis mal dimensionats pel creixe-
ment de la ciutat, i una planificació i gestió 
ineficaç. Estem fent un esforç addicional un 
cop mitigat l’impacte de la pandèmia. La de-
manda de la ciutadana és posar al dia i mi-
llorar els serveis de ciutat: la recollida de vo-
luminosos, residus i neteja viària suposaran 
un increment del 50%, (4-5 Md’€), d’altres 
com l’enllumenat, transport, verd i mobiliari 
urbà, manteniment i neteja d’equipaments 
municipals, amb increments notables (15%). 
La ciutat requereix un esforç en el manteni-
ment de la via pública, amb nou asfaltat pels 
carrers (3 Md’€) i la millora de voreres (0,2 
Md’€) durant el 2022. La decisió de revertir 
el dèficit històric després d’anys sense in-
versió és ferma, amb carrers i voreres mal-
meses, per una mala execució i una manca 
de previsió. Ara ho farem, prioritzant les vies 
més transitades i que pitjor estan. És un pri-
mer pas, l’esforç no s’atura aquí. 

Els números parlen

A vegades quan hi ha moltes opinions dife-
rents, cal anar a buscar allò que no menteix i 
és objectiu. Els números, en aquest propòsit, 
són un bon aliat. En aquest cas, els números 
reflecteixen una voluntat molt clara d'inver-
sió en despesa social per a garantir drets 
per a tothom. Per exemple: el 2018 es va 
pressupostar en matèria de despesa social 
5.342.865€. Amb l'arribada de la CUP aques-
ta xifra gairebé s'ha duplicat: el 2020 en total 
9.721.995,41€ i 9.722.159,16€ el 2021.

Aquests diners han servit per fer d'escut 
social durant la pandèmia i hi ha hagut recur-
sos externs, però la consolidació d'aquest 
pressupost amb recursos propis és una pro-
va de la voluntat que hi ha al darrere. S'han 
consolidat projectes de mirada llarga com 
el punt d'acompanyament digital, el punt 
d'atenció al lloguer, els projectes comuni-
taris amb famílies, la perspectiva feminista, 
l'ampliació dels pisos del fons social i un llarg 
etc. Quan un no té rumb ha de parlar d'es-
cocells, però quan un està segur de què fa, 
només li cal remetre's als fets. Els números 
parlen i són incontestables.

Encarem el darrer any de mandat on 
veurem molts dels projectes enge-
gats: nous habitatges públics, l'escola 
la Mirada, Piscines de Mira-sol...

Valorem molt positivament l’acció del 
govern per millorar el manteniment. 
Creiem que és una necessitat i una obliga-
ció atendre la demanda de la ciutadania.

A Sant Cugat i per primer cop les perso-
nes en situació administrativa irregular 
podran accedir al fons social i també als 
pisos de PROMUSA. Hem posat fi a una 
discriminació racista.

Trobem a faltar una oposició que s'in-
teressi pels grans projectes de ciutat, 
amb voluntat de sumar i trobar con-
sensos.

Lamentem que l’oposició no hagi estat a 
l’alçada d’entendre que el servei de trans-
port públic a la nostra ciutat necessitava 
d’aquest impuls. Demostren manca de 
responsabilitat i de sentit de ciutat.

El degoteig constant de desnonaments 
fa que sigui una urgència de país regu-
lar l'habitatge.

Marco Simarro
Portaveu CUP Sant Cugat

 @MarcoSz4

 @ marco_simarro

Pere Soler
Portaveu PSC Sant Cugat

 @SolerPere

 @peresoler_st.cugat 

 @cupsantcugat

 @cupsantcugat
 @Cugat_Psc

 @psc_santcugat
 @ercsantcugat

 @ercsantcugat

Un final de mandat  
tradicional    

El govern d'Ingla encara els seus darrers me-
sos operatius i desplega, sense complexos, 
tota la maquinària propagandística al servei 
del seu projecte. Com a exemple la revista 
que teniu a les mans. Representa la forma 
més tradicional d'entendre el cicle electoral, 
molta propaganda i un esforç final de "xapa 
i pintura".

Des de JUNTS ens hem proposat fer les 
coses d’una altra manera, una llista cívica, 
caminar la ciutat de forma regular i metò-
dica, parlar amb la gent, escoltar les seves 
opinions, necessitats i neguits. Ha estat una 
feina molt enriquidora en tots els àmbits. De 
fet, recomano a tothom que aspiri a ser al-
calde o alcaldessa, que camini la ciutat i ho 
faci amb humilitat. 

El resultat del Sr. Tommasi a Verona, en 
les darreres eleccions municipals italianes, 
demostren que no és una mala opció. La 
proximitat, el debat, l'escolta activa, sense 
menystenir, buscant la unitat i el consens, és 
el que més valora la gent a l'hora d'emetre 
el seu vot. Noves maneres de fer versus po-
litiqueig.

El trabajo bien hecho

El pasado mes de mayo Ciutadans presen-
taba en el Parlament una iniciativa, a instan-
cia de nuestro grupo municipal, para que se 
mantuvieran abiertos los CAPs de Valldoreix 
y de Can Mates, así como los consultorios 
de les Planes y la Floresta durante todo el 
año para disminuir los desplazamientos de la 
población, en el caso de enfermedad leve, al 
centro de referencia de Terrassa. 

La propuesta de Cs tuvo el apoyo de to-
dos los grupos del arco parlamentario.

El pasado pleno municipal de junio, el 
grupo de Cs Sant Cugat presentamos una 
moción para exigir al Parlament, de quién es 
competencia la gestión de estos centros, el 
cumplimiento de este compromiso, así como 
el de disponer de un centro pediátrico abier-
to 24 horas todos los días del año.

Recientemente hemos recibido la confir-
mación que los CAPs de Valldoreix, Can Ma-
tes y los consultorios de les Planes y la Flo-
resta permanecerán abiertos en horario de 
mañana durante, de momento, todo el mes 
de agosto. Un pequeño triunfo que desea-
mos que tenga continuidad en el tiempo. 

Carmela Fortuny
Portaveu
Junts per Sant Cugat 

 @CarmelaStC

 @CarmelaStC

Aldo Ciprián
Portavoz  
Ciudadanos Sant Cugat

 @a_ciprian

 @ciprianaldo

Aplaudim el reconeixement a l’esport 
femení i demanem traduir aquest suport 
en més recursos econòmics i d’equipa-
ments. 

Poder celebrar una Fiesta Mayor sin las 
restricciones sanitarias del año pasado. 
Pero sin perder la cabeza: el COVID19 si-
gue entre nosotros

No compartim la supèrbia amb què go-
verna el tripartit. El respecte, el diàleg 
i la voluntat d’entesa han estat i són els 
grans absents. 

"Hace más de X años que vivo en Sant 
Cugat y nunca había visto la ciudad tan 
sucia y descuidada" es la frase más re-
petida por los vecinos
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NI UNA ESPURNA!

+ info a santcugat.cat

Del 15 de juny
al 15 de setembre
alt risc d’incendi
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