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11 construïm ciutat amb tu  

L’habitatge públic com a prioritat



Teniu a les mans una nova revista municipal Som Sant Cugat, una 
publicació trimestral amb les darreres notícies que tenen a veure amb 
l’Ajuntament i amb Sant Cugat. 

Un dels reptes de futur que encaren els municipis en l’actualitat 
és l’accés a l’habitatge, i Sant Cugat no és diferent. Entenem que 
aquesta ha de ser la nostra prioritat i us expliquem què podem fer-hi 
des de l’Ajuntament: canviar les regles del joc per assegurar que els 
santcugatencs i santcugatenques, actualment i en el futur, podran 
tenir accés a un habitatge digne.

En aquest número de la revista parlem, també, de la qualitat de l’aire 
a Sant Cugat i com i per què cuidem l’entorn que tenim, com lluitem 
contra la violència masclista, quins recursos tenim a la ciutat per a la 
gent gran i quins són els nous canals d’atenció i informació municipal 
que hem posat a disposició de la ciutadania darrerament. 

Desitjo que aquest 2019 arribi carregat d’energia i bons propòsits per a 
cada un de nosaltres i, també, per a Sant Cugat.

Carmela Fortuny
Alcaldessa de Sant Cugat 

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

@Carmela_Fortuny

@carmela_fortuny
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Apostem per  
l'habitage públic
El pressupost de 2019 recull la voluntat que tothom pugui desenvolupar 
a Sant Cugat els seu projecte de vida, oferint els recursos i els serveis 
necessaris per fer-ho i atenent també les necessitats socials i les situacions 
de vulnerabilitat. En el marc d’aquesta estratègia, s'hi destinaran 2,8 M €

El adjudicataris dels 32 habitatges, situats 
a l'avinguda de Rius i Taulet, hi viuran a 
partir de l'any vinent. També estaran dis-
ponibles els 7 habitatges destinats a la 
Taula d'Emergències Socials.

Aquesta promoció d'habitatge públic 
servirà també per dinamitzar el barri, amb 
un nou espai comercial i de convivència 
al centre de la ciutat, en un solar ocupat 
durant molts anys per una benzinera.

32

7
5

100

pisos per a gent gran:  
30 d’un dormitori (un d’ells 
adaptat per a persones amb 
mobilitat reduïda) i 2 de dos 
dormitoris. 

habitatges per a la Taula  
d’Emergències Socials:  
2 pisos de dos dormitoris 
i 5 pisos de 3 dormitoris.

locals comercials  
a la planta baixa.

vehicles a  
l'aparcament soterrat 
(82 cotxes i 18 motos).

A punt una nova promoció d'habitatges  
de lloguer protegit per a gent gran:

Adequats a les  
persones grans
Tots els pisos estan 
dissenyats tenint en 
compte les recomanacions 
d’un estudi sobre necessitats 
de la gent gran (paviments anti-
lliscants, supressió de 
tots els ressalts, etc.).

Màxima qualificació  
energètica
La construcció també  
incorpora sistemes 
energètics i d’aïllament 
i ventilació que permeten 
atorgar a l’edifici una qualifi-
cació energètica A.

Accés equitatiu  
a l’habitatge
Per primera vegada  
l’adjudicació de pisos  
per a gent gran s’ha fet per 
sorteig en funció del nivell  
de renda i la composició de  
les unitats de convivència 
de les persones sol·licitants.

0,6 M€

0,37 M€ 0,16 M€

2 M€
Per a executar el Pla Estratègic de l'Habitatge, que  
defineix  les polítiques municipals en aquest àmbit.

Es destinen a ajuts socials per a l'habitatge, dels quals  
0,1 M€ serviran per pagar el lloguer a llars amb poc recursos.

En forma d'ajuts per a l'acolliment puntual  
en pisos d'inclusió social de Promusa.

Per a la construcció d'una promoció d'habitatge  
protegit de lloguer general al barri de Can Mates  
(60 habitatges al carrer de Jeroni de Pujades).

+36%

 +20%
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Canviem les regles del joc
Així mateix, també es reserva el dret 

d’aplicar el “tanteig i retracte” quan es 
produeixi la compra d’un bloc sencer 
de pisos per part d’un únic inversor, lla-
vors podria adquirir el 30% de l’immo-
ble per destinar els habitatges a lloguer 
protegit.

A més a més, també cal tenir en comp-
te que l’Ajuntament, en cas de comprar un 
solar privat i construir una nova promoció 

d’habitatges, pot recuperar la inversió ini-
cial a través de la venda dels pisos que no 
siguin protegits. 

Hi ha reservada una partida de pràc-
ticament 2 milions d’euros en el pressu-
post 2019 per exercir el dret de “tanteig 
i retracte” al municipi. L’Ajuntament ha 
optat per aquesta fórmula per tenir més 
seguretat jurídica i evitar així possibles 
processos judicials. 

Sant Cugat formalitzarà 
una Taula Local d’Emer-
gència Habitacional per 
seguir millorant l’atenció 
social en els casos de  
desnonaments

La Taula comptarà amb la partici-
pació del Sindicat de Llogateres 
de Sant Cugat i altres agents re-
lacionats en l’àmbit de l’habitatge. 
Paral·lelament, totes les gestions 
i els recursos que ofereix l’Ajunta-
ment en casos de desnonaments 

–assessorament jurídic, tramitació 
d’ajuts, pisos d’emergència soci-
al...- se centralitzaran a l’Oficina 
Local d’Habitatge.

dels nous habitatges  
a Sant Cugat  
siguin protegits

Promovem que el

En el cas dels futurs  
barris de can Fontanals  
i de can Mates Oest

de tots els habitatges  
de Sant Cugat seran  
de lloguer protegit

Al 2030 el

pisos al 2018 pisos al 2030

30%
50%

5%

500 1.600
Habitatge públic de lloguer protegit:

Oficina Local 
d’Habitatge 
(OLH)

Fem un pas  
endavant  
per aturar  
l'exclusió  
residencial

L'Ajuntament  
compra pisos de  

bancs en el moment 
que se'ls venen,  

exercint el dret de  
tanteig i retracte per 
destinar-los a lloguer 

protegit

Gestionada per Promusa, centralitza 
tota la informació sobre habitatge:

Registre de sol·licitants 
d’habitatges amb  
protecció oficial de  
lloguer i de compra

Borsa de mediació  
per al lloguer social*

Borsa d’habitatge

Assessorament jurídic  
en temes d’habitatge*

Servei d’intermediació  
per deutes en l’habitatge

Ajuts per a l’accés  
a l’habitatge protegit

Ajuts per pagar el  
lloguer i per deutes  
en lloguer i/o hipoteca

Assessorament jurídic, 
tramitació d’ajuts i accés 
a habitatge d’emergència 
social, en cas de  
desnonaments

Ajuts per a la rehabilitació

Masoveria urbana

Cèdules d’habitabilitat*

* Amb cita prèvia

L’Oficina Local d’Habitatge (OLH)

  Carrer d' Elies Rogent, 10
  935 878 910
  olh@promusa.cat 
  www.promusa.cat
  De dilluns a dijous, 

       de 9 a 14 h i de 16 a 18 h. 
       Divendres, de 9 a 14 h.

Amb l’objectiu de facilitar l’accés a l’habitatge  
i afavorir una baixada dels preus del lloguer, l'Ajuntament  
ha declarat la ciutat com a àrea de tanteig i retracte

A través d’aquesta fórmula jurídica es de-
manarà als promotors urbanístics que el 
30% dels habitatges que construeixin a la 
ciutat siguin protegits, ja siguin de venda 
o de lloguer. 

Si el promotor no fa cas d’aquesta re-
comanació, l’Ajuntament podrà fer ús del 
seu dret a “tanteig i retracte”, que li dona 
prioritat de compra davant d’un privat. En 
aquest cas, l’Ajuntament podria comprar 
els solars que es vulguin desenvolupar 
urbanísticament i construir –a través de 
l’empresa municipal Promusa- les noves 
promocions d’habitatges per assegurar-se 
que el 30% es destina a lloguer protegit. 

Cada any es destinen 
800.000 € en ajuts  
a l'habitatge  
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Respirem aire net
Un dels principals reptes que tenim a les ciutats és reduir la 
contaminació per garantir un entorn saludable. Preservar i 
ampliar el nostre patrimoni verd ens aporta molts beneficis,  
com també promoure una mobilitat sostenible amb l'objectiu  
de seguir sent la ciutat verda que ens caracteritza

Sant Cugat:  
un arbre per habitant
Sant Cugat té pràcticament, de mitjana, un arbre urbà per 
habitant. La ciutat compta amb uns 85.000 arbres urbans 
(30.000 en carrers i places, i 55.000 en zones verdes) i una 
població d’uns 90.000 habitants. 

Actualment Sant Cugat té 13 grans parcs urbans que 
apleguen una gran diversitat d’espècies que ajuden a la re-
ducció del diòxid de carboni i de la contaminació acústica. 
Aquests parcs tenen una superfície de 71,6 hectàrees.

3a fase renovació  
arbrat rambla del Celler
Els treballs, iniciats al desembre, finalitzaran aproximada-
ment cap al mes de febrer. S'estan portant a terme des del 
passeig de Torreblanca (sense incloure la rotonda quadra-
da del passeig de Torreblanca) fins al passeig de Domè-
nech i Montaner i parc de la Pollancreda. Es treuran els 49 
pollancres existents envellits i es plantaran 81 de nous, la 
majoria til·lers.

Campanya nova  
plantació arbrat
Es plantaran un total de 828 arbres entre els mesos de de-
sembre de 2018 i març de 2019.  Aquests arbres es col·loca-
ran per quatre motius principals:

• Pels pressupostos participatius: un dels projectes gua-
nyadors era “tenir més ombra als parcs”

• Espais de nova creació: es plantaran 182 arbres a l’avin-
guda de la Generalitat

• Potenciació dels espais verds: es plantaran 102 exem-
plars en diversos parcs 

• Reposició de l'arbrat a la via pública: es plantaran 356 ar-
bres als carrers on anteriorment s’havien perdut per dife-
rents incidències 81

828
nous arbres  
a la rambla del Celler

Campanya de poda
Fruit del nou contracte de manteniment de l’arbrat viari (2018-
2022), s’ha pogut incrementar un 50% el nombre d’efectius per 
fer la poda a la campanya tardor/hivern (es passa de 8 a 12 treba-
lladors). També s’incrementa un 50% el nombre de plataformes 
(aparells per arribar a la capçada dels arbres), passant de 4 a 6.

En conseqüència, es podrà incrementar un 40% el nombre 
d’arbres podats: de 6.440 arbres (campanya 2017-18) es passarà 
a 9.000 arbres (campanya 2018-19). D’aquesta manera es podrà 
potenciar la qualitat i el manteniment de l’arbrat de Sant Cugat. 
Moltes d’aquestes intervencions, es faran en zones com el barri 
de Mira-sol.

+50%
9.000

71
13

d'increment en el nombre 
d'efectius per a la poda

futurs arbres podats en la 
campanya 2018-2019

hectàrees  
de zona verda

grans parcs  
urbans

Parc Central

4 dels nous vehicles elèctrics

arbres es plantaran  
durant el desembre de 2018  
i el març de 2019

La mobilitat elèctrica, l’opció de Sant Cugat!
Renovem el parc mòbil municipal amb 
vehicles no contaminants. Aquest 2018 
hem substituït 26 vehicles en total: 18 
d’elèctrics i 8 d’híbrids, i l’any vinent ani-
rem incorporant-ne més conforme es do-
nin de baixa els convencionals.

Contribuïm a que Sant Cugat sigui 
una ciutat de baixes emissions per man-
tenir la bona qualitat de l’aire que respi-
rem i incentivem una mobilitat sosteni-
ble i la millora de l’eficiència energètica 
amb accions com les bonificacions en 

l’impost de circulació per als vehicles 
menys contaminants o la gratuïtat a 
l’aparcament de la zona blava.

www.santcugat.cat/vehicle-electric
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• Oficines d'atenció ciutadana (OAC)  
del centre i dels districtes.  
Amb cita prèvia. Tel. 93 565 70 00

• Serveis Socials Municipals 
Amb cita prèvia. Tel. 93 565 70 00 

• Oficina Local d'Habitatge  
Carrer d'Elies Rogent, 10.  
Tel. 93 587 89 10

L'Ajuntament ofereix recursos perquè 
visquin la vellesa en bones condicions. 
Aquests són alguns dels serveis específics 
per a la gent gran:

• Promusa ha facilitat l'accés a 38 
habitatges de lloguer per a gent gran 
i en breu es lliuraran les claus dels 32  
habitatges de la promoció a Rius  
i Taulet

• Ajudes a la rehabilitació dels habitat-
ges per a persones amb problemes de 
mobilitat

• Ajuts socials al pagament de l'IBI per a 
persones majors de 65 anys

 

• Descomptes i promocions a les zones 
esportives municipals i els programes 
de l'OMET

• Reducció del preu en l'accés a les  
piscines municipals durant l'estiu 

• Circuits de salut a l'aire lliure a bona 
part del municipi

• Foment de l'activitat física a través de 
programes específics de l'OMET

• T-Gran, targeta gratuïta per a totes  
les línies del busos urbans

• Busos adaptats per a persones  
amb mobilitat reduïda

• 

• Descomptes al Teatre-Auditori
• Accés gratuït al Concert de Nadal  

per a la Gent Gran
• Programació específica als Centres 

Culturals Polivalents
• Publicació "Fem futur, existim"  

i distribució gratuïta a les llars 
• Activitats diverses als Casals de la  

Gent Gran de Sant Cugat, les Planes,  
la Floresta, Mira-sol o Valldoreix

• Acompanyament a les persones amb 
dependència i a les seves famílies 
(orientació, suport, diagnòstic,  
recursos, tràmits, etc.)

• Servei d'ajuda al domicili
• Teleassistència
• Transport adaptat   

HABITATGE

ESPORT

La campanya fixa la seva atenció en:
• Dret a rebre afecte: rebre atenció, su-

port i vincle amb altres persones
• Dret a ser escoltats: ser valorats i que 

les opinions comptin

• Dret a disposar dels ingresos propis: 
decidir sobre els béns i sobre la gestió 
de patrimoni

• Dret a decidir com viure: tenir recursos 
que afavoreixin la propia autonomia

Tothom ha de ser respectat, 
tothom té dret a rebre un bon 
tracte, tothom té dret a tenir una 
vida digna i ser atès segons  
les seves necessitats

Els i les protagonistes de la campanya amb l’alcaldessa, asseguda al centre, i la tinent d’alcalde de Polítiques de Cicle de vida, Progrés Social i Habitatge.

CULTURA

MOBILITAT

Grans persones, grans reptes
El 14% de la població de Sant Cugat són persones de més de  
65 anys. La seva trajectòria vital ens aporta riquesa i enforteix  
el teixit social. Garantir el seu benestar i promoure un  
envelliment actiu és fonamental per ser una societat avançada

La ciutat compta amb diversos circuits de salut a l’aire lliure

SOCIALS

Taules de participació
Creades amb la finalitat de tractar temes relacionats 
amb aquest col·lectiu, per debatre propostes i reflexi-
onar sobre els seus interessos amb l'objectiu que par-
ticipin de tots els àmbits de la ciutat. 

A la Taula de Gent Gran hi participen:
• L'Ajuntament
• Casals de Gent Gran (Sant Cugat,  

les Planes, la Floresta, Mira-sol, Valldoreix)
• Llar d'avis de la Parròquia
• Residències (privades i pública)
• Entitats (Aules d'extensió Universitària per a la 

Gent Gran, Coral Tardor, Delta Gent Activa, Plata-
forma de Pensionistes i jubilats, Amics de la Gent 
Gran i AAVV Monestir)

A la Taula de Pensionistes hi participen:
• Un representant polític de l’Ajuntament
• Representant de la Plataforma de Pensionistes 

 i Jubilitats
• Tècnics municipals, d’acord amb el temes a tractar

L'opinió de tothom i la participació
enforteixen la cohesió social

Oficina d'Atenció al Pensionista
   Plaça de la Vila, 1 (taula 12)
  Amb cita prèvia (a través de 

      santcugat.cat o 93 565 70 00)

+ informació:

www.santcugat.cat/gent_gran

Campanya Bon tracte a les persones grans

Oficina d'atenció  
al pensionista
Aquest nou servei, fruit dels acords entre l'Ajunta-
ment i la Plataforma de Pensionistes de Sant Cugat i 
de l'aprovació d'una moció institucional, centralitza 
tota la informació sobre el serveis adreçats a persones 
grans i pensionistes.

Informa, assesora i tramita demandes relacioandes amb 
la T-Bus, la teleassistència, ajuts a l'habitatge o a la Llei 
de dependència. En un futur incorporarà un servei d'as-
sessorament legal o l'accés directe a d'altres departa-
ments de l'Ajuntament.

Millorem l'atenció  
presencial personalitzada
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A Sant Cugat ACTUEM  
davant la violència masclista
La violència contra les dones és una realitat persistent i cruenta i, 
malauradament, segueix augmentant. Fins el mes de setembre,  
a la ciutat s’han produït 52 casos, davant dels 41 de l’any 2017

Quins recursos oferim?

Barris

som la floresta

som les planes

som mira-sol

Centenari de la Floresta

Les obres de can Borrull acabaran a l’estiu

Com serà la futura piscina?

La Floresta commemorà l’any vinent el 
centenari del seu naixement amb diverses 
activitats per a tots els públics. L’acte cen-
tral serà una exposició itinerant que pas-
sarà per diferents equipaments del barri i 
que permetrà recordar com l’arribada del 
ferrocarril va donar lloc a nous projectes 
urbanístics i a la fundació de l’Associació 
de Propietaris i Veïns del barri.

A més de l’exposició, hi haurà una fes-
ta d’inici del centenari (a finals de gener), 
un cicle de conferències, una obra de te-
atre, un documental i un ball d’època, en-
tre d’altres. Totes les propostes surten de 
la comissió de Patrimoni i Memòria de la 
Floresta, amb la col·laboració de diverses 
persones i entitats.

Sant Cugat reafirma el seu compromís per eradicar 
aquestes violències i d’aquesta manera construir una 
societat igualitària i lliure. 

Actuem en tres àmbits: la prevenció, la detecció i 
l’atenció, amb la finalitat de  donar resposta a les de-
mandes, potenciar els processos d’autonomia per-
sonal, contribuir a la superació de les situacions de 
desigualtat de gènere i acompanyar en la recuperació 
davant la violència masclista.

Les obres d’urbanització de can Borrull con-
tinuen avançant per dotar aquest barri dels 
serveis necessaris i millorar la mobilitat a la 
zona. Des del desembre del 2017, que van 
començar els treballs previs, ja s’han fet les 
noves tanques del veïnat afectat, els nous 
col·lectors de pluvials i residuals i bona part 
de les connexions dels claveguerons pri-
vats al nou col·lector. També s’estan fent les 
noves xarxes d’aigua potable i de gas natu-
ral i les vorades de les voreres.

Els propers mesos s’adequaran els murs 
d’endegament de la riera que han de pro-
tegir els habitatges de possibles crescu-
des, s’instal·laran les xarxes d’enllumenat, 
semaforització i comunicacions, i s’acaba-
ran les voreres. 

La previsió és que l’obra finalitzi el 
proper estiu, després d’un llarg procés 
d’anys per legalitzar i urbanitzar aquest 
barri de les Planes que no va reconèixer 
el Pla General Metropolità de 1976. 

La futura piscina de Mira-sol va agafant 
forma. La proposta dels arquitectes que 
redactaran el projecte aposta per un edi-
fici que aprofiti al màxim els espais, molt 
eficient a nivell energètic i que sigui con-
fortable i acollidor per a les persones 
usuàries. A l’espera del projecte defini-
tiu que concretarà tots els detalls, el nou 
equipament tindrà dues plantes i serà de 
formigó, fusta i vidre, perquè sigui diàfan i 
lluminós. A la primera planta, que quedarà 
a nivell de la plaça d’accés, hi haurà el ves-

tíbul, la sala de fitnes i la cafeteria, amb 
una passarel·la amb vistes a la piscina. Al 
nivell de sota s’hi posaran els vestidors (in-
dividuals o de grup), una sala polivalent, la 
piscina i una pineda al fons. La proposta 
té en compte les diferents orientacions de 
l’edifici per adaptar els usos i els materials 
i incorpora l’ús d’energies renovables per 
tal que sigui el màxim d’eficient amb el mí-
nim cost. Un cop seleccionada la propos-
ta, els arquitectes tenen ara 4 mesos per 
redactar el projecte definitiu de la piscina.

L’estació de la Floresta l'any 1966, plaça de Miquel Ros / Fotografia: Fons Cabanas (fotògrafs). AMSCV

Veïns i veïnes obtindran una millora de l’entorn i de la mobilitat

La construcció de la piscina, més aprop de ser una realitat

Informació i orientació  
personalitzada

Assessorament jurídic

Servei d’atenció i  
recuperació terapèutica  
per infants i adolescents

Atenció psicològica

Atenció en grup de dones supervivents 
de violències masclistes

Assessorament a entitats, associacions, 
professionals i col·lectius que treballin 
per la igualtat

Prevenció i sensibilització social

Servei d’atenció a la Dona
Casa Mònaco - Av. de Gràcia, 50
93 565 70 00
www.santcugat.cat/igualtat

Perfil de les dones ateses en situació de violència masclista a Sant Cugat
Mitjana d'edat (42 anys)

88,46% 
nacionalitat 
espanyola

51,9% 
fills/es

61,53%
treball 

remunerat

50% 
violència 

psicològica

53,8% 
estudis 

universitaris

34,6% 
violència 
múltiple
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La ciutat t’hi  
cap al mòbil!
Hem creat una nova aplicació d’informació 
ciutadana. SantCugat APP neix amb la voluntat 
d’adaptar la informació d’interès municipal  
de manera fàcil, ràpida i accessible a qualsevol 
moment del dia i des de qualsevol lloc

Demanar Cita Prèvia o  
comunicar qualsevol  
incidència serà molt  
més fàcil a partir d’ara.

Què és un XatBot?

XatBot és un software d’intel·ligència artificial que permet mante-
nir una conversa amb l’Ajuntament. 
A través d’aquest servei pots resoldre dubtes de manera ràpida des 
del mòbil o l’ordinador. 

@ajsantcugat
T’hi pots connectar a través del servei de missatgeria de Facebook 
i Telegram.

SantCugat APP,  per a dispo-
sitius mòbils com telèfons o 
tauletes, és gratuïta i està  
disponible a la botiga d’apps 
tant per al sistema operatiu 
Android per a com iOS. 

Descobrir
La guia turística de Sant Cugat a un clic

Podràs descobrir tota l’oferta cultural i d’oci. Visites, museus, rutes 
gastronòmiques, passejades per la natura... En definitiva, tota 

l'oferta turística de la ciutat de Sant Cugat. 

On comprar On menjarQuè fer? On dormir
Gaudeix de 

la naturaQuè visitar?

Treballar
Ofertes de feina, formacions al moment

Si busques feina, aquí disposaràs de tots els recursos que t’ofereix la 
ciutat. Podràs consultar  les ofertes de feina, el directori d'empreses o 

l'oferta dels cursos de formació ocupacional.

Viure
Tota l’actualitat municipal a la butxaca
Tindràs a l’abast tota la informació de la teva ciutat  
amb només un clic. Hi trobaràs tota l’actualitat,  
l’agenda d’activitats, el directori de punts d'interès  
turístic i tot allò que passa a Sant Cugat. 

El tempsAgenda On comprar On menjarActualitat Què visitar?

Moure's
Descobreix la millor forma de moure’s per la ciutat
També tindràs accés a tota la informació de servei relacionada amb el 
trànsit, el transport i la mobilitat (horaris, trajectes, incidències...) i tot 
el necessari per moure't còmodament per la ciutat.

En taxi
Avisos 
trànsit En autobús En trenEn bicicleta

Apps de 
mobilitat

Emprenedors
Ofertes  
de feina

Formació 
ocupacional

Oficina 
d'Atenció a 
l'Empresa

Agenda
empresarial Actualitat
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Els grups municipals opinen

Apostem pel  
transport públic

Estem d’enhorabona! Després de 
molts anys insistint, l’Àrea Metro-
politana de Barcelona posarà en 
vigor des de l’1 de gener la tarifa 
plana del transport metropolità. 
No ho farà amb tota l’extensió que 
hauríem volgut, però sens dub-
te el fet que el transport públic 
s’abarateixi fins pràcticament la 
meitat entre Sant Cugat i Barcelo-
na i la resta de l’AMB és una gran 
notícia! Això ha de redundar en el 
fet que més i més usuaris optin 
pel transport públic en detriment 
dels vehicles privats, en benefici 
de tothom en termes de descon-
gestió, de qualitat del medi i de 
protecció de la salut. 

Hem de lamentar, però, que 
aquesta millora tan important que 
financem entre tothom amb el su-
port d’altres administracions pu-
gui estar generant confusió. L’AMB 
ens girarà un “tribut metropolità” 
que es calcula a partir de l’IBI. Però 
ha de quedar clar que l’Ajuntament 
no el decideix ni el gestiona. De 
fet, hem trobat molts defectes a 
l’ordenança que el regula. Per això 
hem presentat importants al·lega-
cions que, si no s’estimen, haurem 
d’elevar al contenciós. 

La lluita 
serveix

 
El 8 de març de 2018 vam viu-
re la vaga feminista general de 
consum i de cures més massi-
va de la història: 170 estats s'hi 
van adherir, més de 6 milions de 
dones a l'Estat i manifestacions 
massives a Barcelona, Lleida, 
Tarragona i Girona. A Sant Cu-
gat el comitè de vaga va convo-
car el tall de les vies dels FGC 
(el 17% de les agressions tenen 
lloc en el transport públic) per 
instar-los a construir i aplicar 
protocols de prevenció, com es 
fa des de 2015 a París. Aquestes 
dones, pioneres en la defensa 
dels nostres drets, s'enfronten 
avui a un judici per desordres 
públics i costos de 26.000 eu-
ros. El que és un fet és que, arran 
d'aquesta acció, els FGC es van 
posar les piles després de 40 
anys d'existència per fer front a 
les violències dins el servei. Van 
iniciar l'estudi, la confecció d'un 
protocol i campanyes de consci-
enciació. Val més tard que mai. 
Jo a aquestes dones només els 
puc dir, som amb vosaltres i grà-
cies, la lluita serveix.

És hora de  
fer balanç

Ens acostem als últims mesos del 
mandat. Mandat que no passarà 
a la història per la consecució de 
grans fites com a ciutat, ni per de-
finir el Sant Cugat del futur.

Per desgràcia l’equip de go-
vern del PDeCAT ha optat per 
utilitzar l’Ajuntament com a apa-
rell propagandístic al servei del 

“procés”, en lloc d’atendre les 
necessitats reals dels ciutadans. 
A més, això ha contribuït a fer 
més gran la fractura social.

El cost d’oportunitat de tot 
plegat ha suposat no afrontar 
greus problemes que hem patit 
en els darrers temps: increment 
de la pressió fiscal que minva la 
capacitat econòmica dels veïns, 
augment de la inseguretat a tot 
el municipi, èxode de santcu-
gatencs cap a altres poblacions 
per l’alt preu de l’habitatge, pro-
blemes endèmics de mobilitat, 
etcètera. 

La bona notícia és que d’aquí 
uns mesos tots els ciutadans 
tindrem l’oportunitat d’escollir 
un nou govern municipal que, 
aquest cop sí, tingui la intenció 
de solucionar problemes, en lloc 
de crear-ne. 

La guerra de l’aigua 
a Sant Cugat

L’empresa Sorea té la concessió 
de la gestió de l’aigua de Sant 
Cugat, contracte que acaba el 
juny de 2019, després de 45 anys. 
Fa 3 anys es va crear una comis-
sió d’estudi per saber les noves 
possibilitats de gestió: continuar 
amb una gestió externalitzada, 
establir una empresa mixta amb 
el 51% de participació municipal 
o municipalitzar la gestió al 100%.

Resulta que el govern vol 
tancar aquesta comissió i tor-
nar a fer un concurs extern per 
a 8 anys. Diu que no coneix bé 
la concessió i el seu funciona-
ment, i que cal temps per fer-ho. 
Com pot ser que l’actual govern 
argumenti una decisió en el des-
coneixement, si fa més de 30 
anys que governa?

La deixadesa no hauria de ser 
l’excusa per prendre una decisió 
que hipoteca els propers man-
dats. No matem la comissió, con-
tinuem analitzant quina és la mi-
llor opció en comptes d’actuar de 
forma unilateral. La unitat es bus-
ca en polítiques, no en eslògans.

Calen propostes  
valentes i dràstiques

Sant Cugat és una de les ciu-
tats amb el preu de l'habitatge 
més car. Això fa que molta gent 
marxi a viure a altres municipis, 
cosa que ens converteix en una 
ciutat exclusiva.

Tenim un govern municipal 
que des de fa dècades ha estat 
fidel al totxo, a l'especulació i al 
creixement per se.

Ara diuen que volen afron-
tar el problema i fan propostes 
de grans titulars, com ara la 
proposta del 30%, original de 
l'Ajuntament de Barcelona. Però 
en lloc de fer-ho obligatori, ho 
demanen si us plau.

Els comuns pensem que, 
igual que a Barcelona, aquí tam-
bé s'hauria de fer en les llicènci-
es d'obra nova i de rehabilitació, 
i que hauríem de tenir uns ob-
jectius més elevats: en comptes 
de plantejar-nos el 30% d'habitat-
ge de protecció oficial, hauria de 
ser el 50%. Però l'equip de govern 
creu que aquesta és una propos-
ta massa dràstica. Doncs sí, per 
canviar alguna cosa calen políti-
ques valentes i dràstiques.

Carles 
Brugarolas

Ignasi 
Bea

Aldo 
Ciprian

Ferran
Villaseñor

Ramon  
Gutiérrez

Pere  
Soler

Álvaro  
Benejam

Marta Mata  
i Clara Campoamor, 
símbols de la  
lluita igualitària
A proposta del PSC, Sant Cugat ja 
disposa als seus carrers del nom 
de dues dones d’especial relle-
vància en la lluita per la igualtat.

La plaça de Mira-sol passa a 
dir-se CLARA CAMPOAMOR, ad-
vocada, escriptora i política acti-
va durant la II República. Com a 
diputada destacà per la defensa 
que va fer dels drets civils, va im-
pulsar la Llei dels drets del nen, la 
Llei del divorci i la igualtat de drets 
electorals. El 19 de novembre de 
1931, per la seva iniciativa, les do-
nes votaven per primera vegada.

D’altra banda, l’avinguda de 
Barcelona es canvia per passeig 
de MARTA MATA, pedagoga i po-
lítica, defensora de l’escola laica 
i fundadora de l’escola de mes-
tres Rosa Sensat. Va impulsar la 
renovació pedagògica amb el 
restabliment de la democràcia a 
Espanya. En el desenvolupament 
de la vessant política durant 30 
anys, va ser regidora de Barce-
lona, senadora i diputada a les 
Corts Generals, i diputada al Par-
lament de Catalunya pel PSC.

La tarifa plana per  
al transport públic

El Partit Popular defensa des 
de fa 20 anys la necessitat d’in-
tegrar Sant Cugat a la zona 1 
tarifària, davant d’una situació 
injusta per als nostres veïns. Ara 
que hi ha un acord tenim dubtes 
sobre com es finançarà.

El tribut metropolità que 
es vol cobrar és injust i injusti-
ficat, grava els béns immobles 
al marge que els subjectes pas-
sius utilitzin el transport públic 
o no. Cal impulsar la Llei de fi-
nançament del transport públic 
i altres mesures per garantir un 
mecanisme de finançament al-
ternatiu i estable que reguli que 
els costos els assumeixi la Ge-
neralitat per tal que no repercu-
teixin en els veïns.

Sobta que amb el temps que 
fa que es reclama aquesta me-
sura, des dels diferents governs 
municipals de Sant Cugat no ha-
gin tingut temps de preparar els 
càlculs de les liquidacions per 
tribut i que, per aquest motiu, 
no es comencin a girar els re-
buts fins passades les eleccions 
municipals.
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