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10 construïm ciutat amb tu  

Una ciutat per créixer 
infants, adolescents 
i joves



Quins són els reptes de futur de la nostra ciutat?

Som una ciutat molt jove. Un quart de la nostra població té menys de 
18 anys i quasi la meitat, menys de 30. Aquesta dada ens fa una ciutat 
especial, som la ciutat de les famílies.

Però, què passarà quan aquestes criatures es facin grans? I l’Ajuntament, 
està preparat per atendre les problemàtiques i necessitats d’aquest 
col·lectiu? Volem estar preparats per afrontar els reptes del cicle de 
vida 0-30 anys des de la infantesa a l’edat adulta.  Per resoldre aquests 
dubtes hem plantejat, una eina de participació #reptes0-30 que ens 
ha d’ajudar a tots i totes a aconseguir la ciutat que volem per als infants, 
les famílies i als joves.

A banda d’altres serveis i propostes que ofereix la nostra ciutat en els 
propers mesos, en aquesta revista també hi trobareu la notícia del 
relleu al capdavant de l’alcaldia de Sant Cugat. Al llarg dels anys he 
estat responsable dels àmbits de Serveis a la Ciutadania i Cultura de 
l’Ajuntament, conec bé la ciutat i he acceptat aquesta responsabilitat 
perquè m’agrada Sant Cugat, la seva gent i el futur brillant que li espera.

Tinc el desig de veure créixer una ciutat on tothom hi té a dir i, en aquest 
sentit, la participació dels nois i noies de Sant Cugat és clau. Aquest és 
el nostre repte, i el vostre. Ens ajudeu? www.decidim.santcugat.cat

Carmela Fortuny
Alcaldessa de Sant Cugat

Aquesta revista és una publicació  
de l’Ajuntament de Sant Cugat.  
Contacte: comunicacio@santcugat.cat  
www.santcugat.cat

@karmelafortuny

@karmelafortuny
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ecològic
lliure de clor 

DL: B 8619-2016

AjuntamentdeSantCugat

@ajsantcugat

ajsantcugat



Ciutat 
d’infants i joves

Un 41% de la població de Sant Cugat té menys de 30 anys. Un segment molt 
important de la nostra ciutadania. En aquests moments estem elaborant el Pla 
d’Infància, Adolescència i Joventut. Detectar les seves necessitats, interessos 
i realitats és cabdal per poder elaborar un pla d’accions que doni resposta a les 
seves expectatives en la construcció de ciutat. 
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Emancipar-se
a la ciutat

S’ha fet una diagnosi per conèixer la realitat de la població de 0 a 30 anys de 
Sant Cugat. Quines oportunitats tenim i quins aspectes podem millorar. Un 
punt de partida per planificar les polítiques de joventut.  
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Ocupació

OPORTUNITATS MILLORES

Habitatge

Educació

Esports

Cultura i Oci

Treball coordinat per millorar l’ocupabilitat
Programa d’autocupació per a persones en 
risc d’exclusió
Programa Garantia Juvenil 

Visualitzar el servei d’assessoria a l’emprenedoria
Garantir continuïtat de la figura de l’impulsor 
del Garantia Juvenil
Creació de la figura d’un prospector juvenil

Parc d’habitatges amb protecció oficial
50% del parc habitatge de lloguer és de joves 
(235 pisos)

Àmplia oferta de centres educatius públics i 
privats 
Augment de la demanda d’escola pública
Tarifació social per facilitar l’accés
Pol d’atracció formativa universitària

Àmplia xarxa d’equipaments 
i instal·lacions esportives
Hàbit de pràctica esportiva molt consolidat
Activitats de foment de l’esport femení 
Bonificacions per accedir a l’activitat esportiva

Oferta variada i accessible fins als 12 anys
Equilibri territorial de l’oferta
Equipaments musicals 
Descomptes per a joves
Oferta infantil i familiar àmplia i diversa

Adequar las rotació dels pisos
Analitzar si el model i disseny dels 
pisos d’HPO cobreix el perfil de joves 

Increment de places públiques a primària 
i secundària
Rebaixar la pressió per cursar batxillerat
Enfortir  i adequar l’oferta de cicles formatius 
Oferir alternatives a la formació universitària

Incrementar l’oferta d’activitats 
esportives no competitives
Impulsar la continuïtat de l’esport a secundària
Més activitats esportives puntuals obertes
Canalitzar la demanda d’esport no federat 

Continuar treballant en la descentralització de l’oferta
Articular oferta  atractiva per adolescents de 
13 a 18 anys
Continuar millorant la difusió 
Manca d’espais de referència juvenil

Emancipar-se a la ciutat

Una ciutat per apendre

Una ciutat d’oci i lleure
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Participa
i digues la teva!

Ara toca que els infants i els joves doneu el vostre punt de vista. Volem saber 
el teu parer sobre temes tant diversos com l’emancipació, l’habitatge, la feina, 
l’educació o l’esport. Les teves respostes ens ajudaran a fer polítiques més 
efectives que donin resposta als vostres reptes i les vostres necessitats. És 
l’hora de dir la vostra! 

Participa i digues la teva sobre aquests reptes. Tant fàcil com entrar al web 
decidim.santcugat.cat i fer la teva proposta.

 Fins l’1 de juliol 

Podeu participar fent propos-
tes, donant suport a les pro-
postes o bé comentant-les. A 
la mateixa pàgina web troba-
reu una explicació dels objec-
tius i un resum de la diagnosi. 

 Maig i juny 

Es consultarà els consell sec-
torials mitjançant sessions 
extraordinàries com ara  el 
Consell d’infants, el Consell 
de joves, les joventuts dels 
partits polítics, les entitats de 
lleure, esport, cultura popular 
i tradicional i finalment el Con-
sell escolar municipal. 

 Festa Major 

Es faran activitats en el marc 
de la Festa Major per incentivar 
la participació tant de les 
famílies com del col·lectiu de 
gent jove.
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Carmela Fortuny (PDeCAT) 
nova alcaldessa de Sant Cugat

Paraules de comiat 
de Mercè Conesa:

    Sant Cugat és una ciutat forta i viva 
perquè té una ciutadania excel·lent”.

”Estic satisfeta per la feina feta al 
capdavant de l’alcaldia i pel compromís 
de servei amb la ciutat”.

”Som una ciutat líder en qualitat de 
vida, en dinamització econòmica i en 
planificació urbanística”.

”Moltes gràcies a totes les persones que 
han estat a prop meu i m’han ajudat en 
aquests anys com a alcaldessa. Deixo la 
ciutat en mans d’un bon equip. La Carmela 
és una persona molt vàlida per dirigir la 
ciutat, molt propera de tracte i amb una 
gran visió de Sant Cugat".

Llicenciada en Dret (UAB) i Màster en 
Dret i Gestió Pública (UPF) i en Liderat-
ge i innovació en polítiques públiques 
(ESADE).
A l’Ajuntament de Sant Cugat ha de-
senvolupat els càrrecs de tinenta d’al-
calde d’Igualtat i de Polítiques Socials 
(1999-2003) i de Territori (2003-2010).

Va accedir a l’alcaldia de Sant Cugat el 
2010, en substitució de Lluís Recoder, i 
l’any 2015 també va ser escollida presi-
denta de la Diputació de Barcelona. 
Deixa l’alcaldia de Sant Cugat per 
afrontar un nou repte professional: ser 
la presidenta del Port de Barcelona.
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És la sisena persona que ocupa aquest càrrec a l’Ajuntament en la present 
etapa democràtica. La presa de possessió va tenir lloc en un ple extraordinari 
celebrat el 7 de juny en què Mercè Conesa va renunciar a l’alcaldia.

Paraules de Carmela Fortuny 
en el ple d’investidura:

    Mercè Conesa ha estat l’alcaldessa 
de l’escolta activa, sensible a totes les 
mirades i dialogant”.

”Tenim un projecte de govern basat en 4 
eixos: el desenvolupament econòmic; el 
progrés social; l’entorn urbà de qualitat; i 
la cultura innovadora”.

”En el proper any posarem en funciona-
ment les inversions en marxa; seguirem 
amb atenció les polítiques socials; i apro-
fundirem en les polítiques mediambien-
tals per millorar la qualitat de l’aire”.

”Des del món local hem treballat i treba-
llarem per un nou país lliure de presos 
polítics on la llibertat d’expressió i de 
pensament conformin la base democràti-
ca d’una nova república”.

Nascuda l’any 1968, és llicenciada en 
Ciències de l’Educació i Màster en 
Gestió Pública.
Va ser tinent d’alcalde de Serveis a la 
ciutadania de l’Ajuntament de Sant 
Cugat en el període 2007-2011 i poste-
riorment va exercir el càrrec de direc-
tora general al Departament de Ben-

estar Social i Família de la Generalitat 
de Catalunya.
L’any 2015 va tornar a l’Ajuntament 
com a tinenta d’alcalde de Presidèn-
cia, Cultura i Promoció de la Ciutat, 
responsabilitat que ha mantingut fins 
a la seva elecció com a alcaldessa el 
mes de juny de 2018.
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Com serà el nou IES 
Leonardo da Vinci?

El nou institut obrirà les seves portes el proper mes setembre al barri de Vol-
pelleres i acollirà uns 1.100 alumnes. Tot plegat en un entorn únic: molt ben co-
municat amb transport públic i al costat del Bosc de Volpelleres. Serà, doncs, 
un gran equipament públic de qualitat per atendre les necessitats de la ciutat.

Sostenibilitat i versatilitat

El nou institut està dissenyat i constru-
ït amb tècniques d’eficiència, tant per la 
composició de l’edifici i els materials uti-
litzats com pels sistemes d’aprofitament 
d’aigües pluvials, aigües grises o plaques 
solars. 
L’edifici també s’ha dissenyat amb tres es-
pais modulars que poden funcionar de ma-

•

•

Grau mitjà: Activitats comercials / 
Atenció a persones en situació de 
dependència / Gestió Administrati-
va / Instal·lacions de telecomunica-
cions

Grau Superior: Administració i finan-
ces / Educació infantil / Sistemes de 
telecomunicació i informàtics

línies d’Educació 
Secundària 
Obligatòria (ESO)

pistes esportives
exteriors

línies de Batxillerat 
(en les modalitats de Ciències 
i Tecnologia / Humanitats 
i Ciències Socials)

aules d’ESO

aules de Batxillerat

menjador

pavelló
(per a les entitats 
fora de l’horari lectiu)

biblioteca

nera integrada o diferenciada: Aulari / Men-
jador i biblioteca / Pavelló esportiu. Gràcies 
a aquesta versatilitat es podrà aprofitar en-
cara més l’ús d’aquest equipament.

Per a què s’utilitzarà 
l’antic edifici?

Seguirà oferint els cicles formatius de
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Vine caminant, en bicicleta 
o en transport públic!

El nou edifici s’ha ubicat en una zona molt ben comunicada, fet que facilitarà 
l’accés tant a l’alumnat com al professorat. També s’estan posant en marxa 
algunes actuacions per afavorir l’accés en transport públic, en bicicleta o a 
peu i, d’aquesta manera, promoure una mobilitat més sostenible i segura. 

RENFE
Linia 8

Comissaria
Mossos d’Esquadra

Centre d’Alt Rendiment
C.A.R.Escola

Pins del Vallès

Ro n d a  d e l  N o r d

Carril biciVolpelleres

Centre 
ciutat

Estacionament 
ràpid

IES -CF
Leonardo Da Vinci

c. A
lfons d’A

ragó

menjador

pavelló
(per a les entitats 
fora de l’horari lectiu)

Estació FGC de Volpelleres 
línies S2 i S55.

Estació de RENFE 
línia R8 Rodalies.

3 línies de BUS
L-9 (Rb. Celler / Volpelle-
res / Centre  Comercial) té 
parada davant de l’institut.

L-7 (Rb. Celler / Volpelleres 
/ can Sant Joan / Centre 
Comercial). Té parada a 
l’estació de FGC.

L-2 (Nucli urbà / Colomer / 
Turó de can Mates). Tindrà 
parada a l’estació de FGC.

Carril bici: davant de l’ins-
titut hi ha un carril bici que 
connecta amb el barri de 
Volpelleres i el centre de la 
ciutat.

Aparcament per a bicicle-
tes: s’instal·larà un aparca-
ment ampli dins del recin-
te de l’institut.

Estacionament ràpid: s’ha-
bilitarà un espai per facili-
tar un estacionament ràpid 
a vehicles i que serveixi per 
deixar o recollir alumnes.

Aparcament per a motoci-
cletes.



Donem corda 
a la música 

Sabem que l’aprenentatge i la pràctica musical millora les capacitats 
cognitives, verbals, i socials. Millora les competències bàsiques i estructura 
el pensament. La música, com la resta de llenguatges creatius, dóna als 
nens instruments per entendre el món i per expressar-lo. A Sant Cugat, hem 
prioritzat l’educació musical. 

La música és un llenguatge universal, que 
arriba directe al cor i que en estudiar-la 
permet ampliar les competències STEAM 
als nostres fills i filles. Conscients d’aques-
ta virtut, promovem l’ensenyament d’estu-
dis musicals. 

Escola Municipal de música 
Victòria dels Àngels: 

40 anys formant músics. Amb una mit-
jana de 600 alumnes per curs, l’Escola 
Municipal forma futurs músics . S’ofereix 
formació teòrica i pràctica que permet a 
l’alumnat gaudir de la pràctica individual i 
de conjunt de la música.

Conservatori Municipal: 

La música és també una professió i a Sant 
Cugat aquesta sortida la proporciona el Con-
servatori. Des del 2011, una mitjana de 100 
alumnes pot cursar grau professional en: 
- Instruments de corda – arc
- Instruments polifònics i flauta de bec
- Instruments de vent i Cant. 

Centres autoritzats pel 
Departament d’Ensenyament:

Centres que imparteixen ensenyaments 
musicals a Sant Cugat i Valldoreix:
- Escola de Música de Valldoreix (EMD)
- Escola de Música i dansa Fusió
- Aula de So Escola de Música

Sant Cugat compta amb 
diferents programes de 
foment  de l’educació musical 
com:

Un full de ruta: el pla 
director de la música 
clàssica

Antoni Ros Marbà  i Jordi Savall, 
ambdós mestres amb prestigi inter-
nacional, són els padrins d’aquest 
projecte que té com a objectiu pro-
moure la pràctica, la formació i el 
gaudi de la música clàssica a la nos-
tra ciutat.
 

Escoles a escena
Realitzat al Teatre-Auditori, el pro-
grama ofereix a les escoles de Sant 
Cugat la possibilitat d’assistir a con-
certs i espectacles: òperes, audici-
ons de l’Orquestra Simfònica.

Música en conjunt
L’Escola de música va iniciar el 2016 
aquest projecte, que té l’objectiu 
d’acostar la pràctica musical a es-
coles i instituts de Sant Cugat. En 
aquest curs hi ha participat 7 esco-
les diferents , el que vol dir uns 700 
alumnes de diferents centres.
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Viure la cultura 
en família

La PUÇA és un recull de propostes d’oci i cultura que abarca diferents àmbits 
artístics com la dansa, el teatre, el cinema, les visites guiades, el circ, la 
literatura o l’art. Un projecte que pretén sensibilitzar als infants i les seves 
famílies a gaudir i  a créixer a través de la cultura i la vivència de les diferents 
propostes artístiques. 

Ja coneixes la Puça?

La PUÇA és una agenda d’activitats mu-
nicipals d’oci i cultura, dirigides a in-
fants de 0 a 12 anys i les seves famílies. 
En paper, és una publicació trimestral 
gratuïta que trobareu en diferents punts 
de la ciutat. En digital, trobareu la infor-
mació a www.santcugat.cat/lapuça 
Darrere la Puça hi ha un equip especia-
litzat en programació familiar que valida 
cada una de les activitats programades, 
garantint i especificant: l’edat recoma-
nada, els valors socials, la qualitat artís-
tica  i l’accessibilitat.

Quines són les properes 
activitats?

Durant els mesos d’estiu, la ciutat no s’atu-
ra, iniciem el temps de la calor amb totes 
les activitats de Festa Major els dies 29, 
30 de juny  i 1 de juliol en tres espais dife-
renciats i amb més oferta que mai,  altres 
propostes seran el  Cinema en família, l’es-
pectacle de circ:  “Envà”, amb la Cia Amer 
i Àfrica als jardins del Monestir, “Nit de 
llegendes”, una visita nocturna amb notes 
musicals, activitats al Museu del Monestir 

per a les famílies, i una jornada de Jocs co-
operatius familiars.
De cara el nou trimestre, ja a l’inici del nou 
curs, gaudirem de propostes musicals de 
gran renom com el Festival Petits Camale-
ons, la reconeguda Fira de les Portadores 
al Celler modernista, amb una progra-
mació orientada al passat vitivinícola de 
Sant Cugat,   la tercera edició el festival 
de Titelles, la nova programació de les bi-
blioteques a la ciutat i un gran número de 
propostes engrescadores per els nostres 
infants i les famílies.

L’agenda 
per als infants
de 0 a 12 anys
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L’escola està a punt d’acabar i no saps què fer aquest estiu? Tens ganes de 
fer esport a l’aire lliure i conèixer un munt de nous amics? Doncs tenim una 
proposta bestial: aquest any hem organitzat deu campus d’estiu per a totes 
les edats (de P3 fins a 2n batxillerat) perquè puguis passar-t’ho d’allò més 
bé a Sant Cugat durant els mesos de juny, juliol i setembre. Encara hi ets a 
temps, corre a apuntar-t’hi!

Els campus d’estiu 
més bestials

Campus per a totes les edats 

Multiesportiu de juny i setembre 
(de P3 a 6è) 
Motrijoc (P3 i P4) 
Iniciació esportiva (P5 i 1r) 
Diver Esport (de 2n a 4t) 
Pre-Joves (5è i 6è) 
Multiesportiu per a Joves 
(de 1r d’ESO a 2n de batxillerat) 
Hípica i natura 
(de 2n primària a 1r d’ESO) 
Atletisme (de 1r primària a 1r d’ESO) 
Hip Hop (de 1r primària a 1r d’ESO) 

Descomptes per a famílies 
nombroses i monoparentals

Hem organitzat aquests campus pen-
sant en donar la millor resposta a les 
necessitats de les famílies. Per aquest 
motiu tenen un preu assequible i a 
més a més apliquem un 20% de des-
compte a les famílies nombroses i 
monoparentals. 

•

•
•
•
•
•

•

•
•

L’estiu ja ha arribat i una de les millors 
maneres de passar la calor és anar a 
les piscines municipals. Tant la piscina 
del Complex Aquàtic del Parc Central 
com la piscina de la Cooperativa d’Ai-
gües de La Floresta obriran les portes 
el dissabte 23 de juny. Els preus de 

Aquest estiu, vine a remullar-te a les piscines!

l’entrada varien en funció de l’edat (per a 
infants, joves, adults i altres col·lectius) i 
del tipus d’abonament (de 10 entrades, 
de 20 entrades i de temporada). Tots 
són assequibles, especialment l’abona-
ment familiar per a tota la temporada. Consulta els preus a:

www.santcugat.cat

També s’ofereix un servei gratuït d’aco-
llida per a tothom (de 8.00 a 9.00 h i de 
17.00 a 18.00 h).

Activitats des de P3 fins a 2n de batxillerat
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Els Centres d’Atenció Primària,
oberts tot l’estiu

El Catsalut i l’Ajuntament han acordat mantenir oberts a l’estiu tots els centres 
d’atenció primària. Del 30 de juliol al 10 de setembre, els tres CAP estaran 
oberts de vuit del matí a tres de la tarda. En aquestes dates, se centralitzarà 
a les tardes tota l’activitat urgent al CAP Sant Cugat. 

La mesura ha estat possible gràcies a 
l’assignació addicional de recursos feta 
pel Servei Català de la Salut (CatSalut) a 
causa de l’increment de població, que ha 
permès incorporar un metge, un pedia-
tre i una infermera al CAP Turó de Can 
Mates. Aquesta mesura havia estat re-
clamada reiteradament per l’Ajuntament 
amb la voluntat de donar una millor aten-
ció sanitària als ciutadans i ciutadanes. 
Aquests centres, gestionats per Mú-
tua de Terrassa, fins ara centralitzaven 
la seva activitat durant el mes d’agost, 
el que suposava l’obertura de només el 
CAP Sant Cugat. Ara estaran tots oberts 

oferint atenció en medicina general, pe-
diatria, infermeria i atenció especialitza-
da, incloent-hi rehabilitació. 

Durant aquest període també se centra-
litzarà a les tardes l’activitat urgent al 
CAP Sant Cugat, amb una dotació míni-
ma d’un pediatre, medicina de família, 
infermeria i radiologia simple per a aten-

ció urgent. A banda, també s’ha decidit 
mantenir obert el dispensari de la Flo-
resta els matins del 30 de juliol al 10 de 
setembre.
La mesura forma part de les propostes 
de millora en l‘atenció sanitària treballa-
des conjuntament entre CatSalut, l’Ajun-
tament i Mútua Terrassa.

Tens cap dubte 
o consulta?
Truca al 061 
CatSalut Respon
24 hores/365 dies 

Tots els CAPs oferiran 
medicina general, 
pediatria, infermeria i 
atenció especialitzada

som sant cugat_10 | 2018 13



Els grups municipals opinen

Una ciutat que respira salut

Durant el mes d’abril s’ha po-
sat en funcionament l’àrea 
verda en algunes zones de 
Sant Cugat. Una mesura que 
no busca altra cosa que re-
duir el nombre de cotxes al 
centre de la nostra ciutat i 
disminuir, per tant, els nivells 
de soroll i de contaminació, 
fent els ajustos que calgui 
per millorar-ho. 
Com a polítics tenim la res-
ponsabilitat de treballar per-
què el futur a curt termini 
de les nostres ciutats sigui 
saludable, sostenible, verd 
i de qualitat. La salut de les 
persones ha de ser una de les 
nostres prioritats i, per tant, 
hem de treballar des de tots 
els àmbits per garantir que la 
ciutat ofereixi totes les con-
dicions perquè els santcu-
gatencs i santcugatenques 
visquin en una ciutat respec-
tuosa amb el medi ambient. 
El camí és llarg, però cal que 
tothom hi aporti el seu gra-
net de sorra. La salut de les 
futures generacions hi està 
en joc i cal que actuem amb 
responsabilitat. 
 

Fil a l’agulla contra 
la precarietat

Cada mes que passa, la nos-
tra ciutat veu com es redueix 
el nombre d’aturats. I darrere 
la bona xifra del 6,47% d’atur, 
la gran incògnita: la qualitat 
de les feines que tenim. Tem-
poralitat (el 2015 un 40% dels 
contractes eren de menys 
d’un any), sous baixos o males 
condicions laborals semblen 
haver-se instal·lat a les nos-
tres vides indefinidament. Per 
abordar aquesta qüestió, el 
ple va aprovar ja fa temps –per 
unanimitat i a proposta del 
nostre grup– l’elaboració d’un 
estudi sobre la precarietat la-
boral a Sant Cugat.
Per solucionar problemes im-
portants cal una bona diagno-
si, i això és el que farem des 
de l’Ajuntament. Si es treballa 
amb contracte, si aquest re-
flecteix el total d’hores treba-
llades, si el sou arriba per viure 
dignament, o si es gaudeix de 
vacances pagades són algunes 
de les qüestions que segur que 
sortiran i que ens serviran per 
posar fil a l’agulla i combatre la 
precarietat. 

Sant Cugat per a tots

Sant Cugat és una ciutat mera-
vellosa, però malauradament 
tenim una alcaldessa virtual, vin-
culada al 3% de Convergència, 
que no viu el dia a dia de la ciutat 
i que empra una política de con-
frontació que ha acabat fractu-
rant la convivència a Sant Cugat.
A Sant Cugat, també, paguem 
l’IBI més car de tot Catalunya 
amb un rebut de 760 € de mit-
jana, i la pressió fiscal per habi-
tant va augmentar quasi un 9% 
durant el 2015. Des de Ciutadans 
volem que els diners estiguin a la 
butxaca dels ciutadans i per això 
proposem una baixada conside-
rable de l’IBI.
D’altra banda, els robatoris amb 
força a domicilis han augmentat 
de manera alarmant i s’han in-
crementat de 322 (2014) a 663 
(2017). La seguretat és una prio-
ritat i per això hem reclamat que 
es reforcin els efectius policials 
a la ciutat.
En definitiva, mereixem una ciu-
tat per a tots, amb una menor 
pressió fiscal, neta de corrupció, 
on es respecti la convivència i es 
vetlli pel benestar dels nostres 
veïns. 

Cristina Paraira Ignasi Bea Aldo Ciprian
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El preu dels lloguers 
ens expulsa de Sant Cugat

La pèrdua de l’habitatge o la 
impossibilitat d’accedir-hi és la 
primera causa d’exclusió social. 
Aquesta realitat, a Sant Cugat, 
encara és més crua si tenim en 
compte que som la ciutat més 
cara del país. Ja no solament 
s’expulsa gent jove, sinó també 
famílies que no poden afrontar 
el lloguer.
Fa temps que reclamem que 
s’abordi el problema amb rigor. 
En els darrers trenta anys, ni 
s’ha previst suficient habitatge 
públic ni pràcticament se n’ha 
fet de lloguer, que és la manera 
de garantir-ne la rotació si hi ha 
un canvi en la situació econò-
mica de les persones. Ha faltat 
voluntat política, però també 
hi ha hagut mala gestió del go-
vern Convergència/PDeCAT.
Quan falta un any per al final 
del mandat, tot són presses, i 
l’empresa municipal d’habitat-
ge PROMUSA presenta un Pla 
per arribar al 5% el 2030; ara 
estem en poc més de l’1%. És 
una proposta inversemblant, 
però la pregunta és: què farem 
fins aleshores?

No ens oblidem de res

Fa uns dies que s’han tancat 
les preinscripcions a les esco-
les de Sant Cugat. Creiem que 
cal millorar el procediment ac-
tual, perquè converteix l’elec-
ció del centre en una espècie 
de subhasta, en lloc de garan-
tir la justícia i l’equitat.
A Sant Cugat tenim 12 cen-
tres públics de primària, un 
d’ells ubicat en barracons. I 
quan encara no hem comen-
çat a construir la que serà la 
dotzena escola ja necessitem 
la tretzena, tenint en compte 
que el curs passat ja hi havia 
dos “bolets”, amb el desgavell 
que això comporta.
I ens cal parlar d’una assigna-
tura pendent com és la Forma-
ció Professional. Està molt bé 
que siguem la ciutat amb més 
universitaris de Catalunya, 
però de poc ens serveix quan 
molts marxen per poder treba-
llar. Potser caldria baixar a la 
realitat i potenciar allò que de-
manen les empreses de la nos-
tra ciutat. Potser una bona FP 
dona menys glamur, però se-
gurament donaria més opor-
tunitats a la nostra gent jove.

Mireia Ingla Ramon Gutiérrez Pere Soler Álvaro Benejam

Un nou pla d’aparcaments

Tot i que cal avançar cap a 
nous hàbits de mobilitat més 
sostenibles i defensar l’ús del 
transport públic, aquest, ara 
per ara, no resol les necessi-
tats dels que venen dels bar-
ris o de fora. Tenim un pro-
blema amb els aparcaments 
del centre, no per les àrees 
de pagament, ni pels perí-
odes de contaminació, sinó 
perquè és escàs. Per això els 
socialistes plantegem un nou 
pla d’aparcaments. És raona-
ble plantejar llocs estratè-
gics ben comunicats i que 
siguin dissuasoris. La nova 
Biblioteca Central o la rede-
finició de l’espai de “Jardins 
del Vallès” (Campito) haurien 
de preveure la construcció 
de dos aparcaments soter-
rats. També caldria millorar 
els aparcaments dissuasoris 
de Can Magí i de RENFE, i un 
de nova construcció al cos-
tat del CAP de Can Mates. És 
evident que juntament amb 
aquest pla s’ha de dissenyar 
un millor dibuix de línies 
d’autobusos que ens acostin 
al centre de la ciutat.

Servicios de calidad

Mejorar el mantenimiento de 
la vía pública sigue siendo una 
asignatura pendiente del go-
bierno municipal. La dotación 
presupuestaria que el mismo 
equipo de gobierno ha mani-
festado que considera insufi-
ciente deja en todo el muni-
cipio un saldo pendiente de 
numerosas aceras levantadas 
por los árboles y el deficiente 
asfaltado de las calles, que se 
encuentran salpicadas de agu-
jeros o resaltes.
Y ante la acumulación de arre-
glos pendientes, el gobierno 
municipal ya ha afirmado que 
nada va a hacer al respecto, 
que seguirá con su “plan” de 
mantenimiento aunque eso su-
ponga prestar unos servicios 
municipales de escasa calidad, 
acumulando puntos negros 
que ponen en riesgo la circula-
ción y convirtiendo un simple 
paseo por algunos barrios en 
un deporte de aventura.
Los vecinos de Sant Cugat no 
nos merecemos esta rebaja en 
la calidad de los servicios, ni la 
política de dejación que practi-
ca el PDeCat.
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