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Ca n'Ametller: un nou barri per al  
Sant Cugat del futur



Benvolguts i benvolgudes,

La qualitat de vida de què gaudim a Sant Cugat és un reclam que cada any atreu moltes
famílies a venir a viure a casa nostra, com també moltes empreses i persones empre-
nedores. 

Tanmateix, els moviments poblacionals que s’han produït en el que portem de segle 
XXI també incorporen una tendència preocupant: la pèrdua de població, especialment 
jove, incapaç de fer front a l’elevat preu de l’habitatge, el més elevat del país. Parlem 
de persones que han crescut aquí i que, malgrat tenir un bon nivell d’estudis, no es 
poden permetre seguir vivint a la ciutat. Aquesta realitat que viuen moltes famílies em 
preocupa i és per això que el govern va encarregar un estudi sociològic a la Universitat 
Autònoma que malauradament ha confirmat aquesta tendència, i conclou que només 
amb més habitatge protegit de lloguer en sòl públic revertirem la situació.

El meu compromís i propòsit com a alcaldessa és garantir que tothom de Sant Cugat 
pugui gaudir de la seva qualitat de vida i ningú es vegi obligat a marxar-ne. En la darrera 
edició d’aquesta revista parlava de la fórmula per modernitzar Sant Cugat. Una fórmula 
per actualitzar la nostra ciutat als reptes socials, econòmics i ambientals del segle XXI 
que es basava en diferents ingredients. I un d’aquests ha de ser l’habitatge assequible.

Amb aquest objectiu, a banda de les promocions d’habitatge protegit previstes al Pla 
d’Habitatge Assequible, estem treballant en la planificació del nou barri de ca n'Amet-
ller. Un barri que serà referent de la qualitat de vida del segle XXI a Sant Cugat, i on més 
del 50% dels seus habitatges seran assequibles per tal que els nostres fills i filles puguin 
fer la seva vida a la ciutat que els ha vist créixer.

Una zona ben connectada amb el centre de la ciutat, amb Barcelona i el Vallès, amb un
intercanviador d’estacions d’FGC i Renfe a Hospital General; amb avingudes vianantit-
zades, amplis eixos verds, equipaments i comerç de proximitat. Un districte que con-
tribuirà a la dinamització econòmica i oferirà noves oportunitats, amb espais preparats 
per ubicar empreses de la nova economia.

Aquest projecte marcarà el futur de Sant Cugat i volem que sigui un referent entre les 
ciutats del sud d’Europa. Perquè l’habitatge és un repte en el qual seguirem treballant 
en els propers anys. Perquè Sant Cugat avanci, i ho faci amb tots els santcugatencs i 
les santcugatenques.

Aprofito l’ocasió per desitjar-vos un molt bon any 2023!

Mireia Ingla
Alcaldessa @ MireiaIngla

@ MireiaIngla

Invertim 3 M€ per 
arranjar l’asfalt a  
59 carrers de tots  

els barris de Sant Cugat
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Cobriment vies 
tren Renfe

L’Ajuntament ha iniciat el procés per definir com s’ha d’urbanitzar aquest 
sector i, d’aquesta manera, assentar les bases del Sant Cugat del futur

La sostenibilitat i l’habitatge 
assequible, claus del nou 
ecobarri de ca n’Ametller

11. CIUTATS I 
COMUNITATS SOSTENIBLES

10. REDUCCIÓ DE 
LES DESIGUALTATS

Una oportunitat per a Sant Cugat 

Un barri amb certificació sostenible 

Es dissenyarà tenint en compte criteris d'eficiència urbana 
i energètica, de mobilitat sostenible, de barreja d'usos i 
d'increment dels equipaments públics. L'objectiu és poder 
certificar ca n'Ametller com un Ecobarri. 

Un barri amb un 50% d’habitatges protegits

Dels aproximadament 4.400 habitatges que es preveu 
construir en total, la meitat (2.200) seran protegits per tal 
de lluitar contra l’increment dels preus i la gentrificació a 
la ciutat.

Participació ciutadana 
Fa prop d’un any l’Ajuntament va realitzar un procés participatiu 
per incorporar reflexions i propostes ciutadanes al desenvolu-
pament de ca n’Ametller. En total se’n van recollir més de 250 
repartides en quatre grans eixos d'actuació: 

• Impulsar la infraestructura verda i els equipaments

• Facilitar l'accés a l'habitatge i reforçar la mixtura d'usos del 
teixit urbà 

• Afavorir una mobilitat sostenible

• Desenvolupar la sostenibilitat ambiental

Per què comencem a dissenyar ara 
aquest nou barri?
El procés s’ha posat en marxa davant la intenció dels grans propietaris de començar 
a desenvolupar part d’aquest sector, que és urbanitzable. Concretament, l’any 2019 
l’Ajuntament va rebre una proposta per construir uns 1.400 habitatges a la zona de 
can Mates oest seguint un model residencial continuista. 

Com a resposta, es va impulsar un treball de diagnosi i d’estudi urbanístic d’aquesta 
part de la ciutat amb el suport de l’AMB i l’agència pública Barcelona Regional. Fruit 
d’aquesta anàlisi es va donar una visió de conjunt a l’àmbit de ca n’Ametller (que en 
realitat està format per 3 sectors: can Mates oest, can Fontanals i can Cabassa) i s’hi 
van potenciar els criteris de sostenibilitat i de creació d'habitatge assequible.

Quan serà una realitat?
La creació d’un nou barri és un procés lent i que mica en mica ha d’anar 
complint diverses etapes. En primer lloc, l’Ajuntament preveu com-
pletar els tràmits d’adequació urbanística entre els anys 2023 i 2024. 
Posteriorment, a partir del 2025 es podria iniciar la seva construcció en 
un procés que per completar-se es podria allargar fins a 20 anys, com 
ha estat el cas per exemple del barri de Volpelleres.

Intercanviador 
ferroviari FGC - 
Renfe a Hospital 
General 
El barri estarà molt ben 
comunicat amb transport 
públic

Mobilitat perimetral 
Els vehicles que es desplacin cap a una 
altra zona (Rubí, Mira-sol...) no passaran 
per dins del barri, que tindrà un trànsit 
pacificat

Eixos cívics 
Seran grans avingudes 
per a vianants i bicicletes

Eixos verds 
Es donarà continuïtat al parc de can Mates per 
endinsar-lo al nou barri i es recuperarà la riera 
de la Guinardera

Teixit urbà 
Amb equipaments i convivència 
d'usos residencials, comercials i 
econòmics
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Més habitatge públic a  
Sant Cugat 

Posem les cures al centre
El primer trimestre del 2023 es lliuraran les claus de 71 habitatges de 
lloguer protegit impulsats per l’Ajuntament (promocions Jeroni Pujades i 
Casetes dels Mestres). A més, ja s’ha iniciat el projecte per construir 35 nous 
habitatges al carrer Benet Moxó

L’Ajuntament està impulsant un projecte per crear una cooperativa en 
l'àmbit de les cures per dignificar tant les condicions de les treballadores 
com de les persones usuàries d’aquests serveis

60 habitatges d’alta 
eficiència energètica al 
carrer Jeroni Pujades
S’han construït dos blocs amb una estructura que com-
bina fusta i formigó. Aquest mètode de construcció és 
més sostenible, més eficient i produeix menys residus.   

D’altra banda la promoció disposa de plaques fotovoltai-
ques per generar electricitat, sistema de reciclatge d’ai-
gües grises i altres elements de bioclimatisme (orienta-
ció sud, ventilació creuada, elements d’aïllament...).

60 habitatges de lloguer general (50 ha-
bitatges de tres habitacions i 10 de dues 
habitacions)

60 aparcaments i 60 trasters

5’4 milions d’euros d’inversió

Lliurament primer trimestre 2023

La primera promoció 
pública a la Floresta  
(11 habitatges)
S’han rehabilitat les “Casetes dels Mestres”, situades al 
carrer Ginjoler, a través del sistema d’autoconstrucció 
en règim de cooperativa (masoveria urbana): l’Ajunta-
ment ha cedit l’ús d’aquests habitatges durant 75 anys a 
canvi que els inquilins n’assumeixin part de les obres de 
rehabilitació i el manteniment. El projecte s’ha impulsat 
de la mà de la cooperativa Sostre Cívic i el col·lectiu 
Clau Mestra.

11 habitatges de lloguer general 
(habitatges de 38, 58 i 64 m2)

1 local social comunitari

Lliurament primer trimestre 2023

1’1 milions d’euros d’inversió

Futura promoció de 35 
habitatges al carrer Benet 
Moxó 
L’Ajuntament ja ha escollit, mitjançant un concurs públic, l’equip 
d’arquitectes que redactarà el projecte d’obres per fer realitat aquest 
edifici. Al seu costat el consistori també disposa d’un espai reservat 
per a la construcció d’un segon edifici que es desenvoluparà mitjan-
çant una cooperativa d'habitatge (s'està treballant per definir aquest 
segon projecte).

35 habitatges de lloguer general 

Es preveu lliurar l’any 2025

Què són les cures?
Són l’ampli conjunt de tasques per garantir el benestar físic 
i emocional de les persones que necessiten ser cuidades. 
Normalment es produeixen en el marc de les llars, com per 
exemple l’assistència a les persones grans, la neteja de la 
llar o els canguratges. Molt sovint són feines feminitzades, 
socialment infravalorades i remunerades de forma precària. 

Per un treball digne
L’Ajuntament ha pres el compromís d’impulsar polítiques 
públiques per donar més valor i drets als treballs de cures. 
Per aquest motiu vol afavorir la creació d’una associació o 
cooperativa a la ciutat en aquest àmbit. De moment, s’està 
buscant persones tant amb perfil de treballadores del 
sector com de consumidores de serveis que s'hi vulguin 
implicar.

Les persones interessades en aquest projecte poden es-
criure un correu a cures@ateneucooperatiuvalles.org

Quins serveis de cures ofereix l’Ajuntament? 
Els serveis socials municipals ofereixen un conjunt d'ajudes directes per assegurar el benestar de les persones que necessiten ser cuida-
des. Algunes d'aquestes ajudes, que es poden sol·licitar a serveissocials@santcugat.cat, són les següents:

Servei d’Atenció Domiciliària (SAD): dona suport en situacions de manca d’autonomia física, psíquica o social, i en situacions 
de dependència. S'ofereixen serveis de cura personal (higiene, mobilitzacions, vestir...), suport a la llar (compra, preparació 
d’àpats...) i suport en l’organització familiar.  
Persones ateses actualment: 426  
Dotació pressupostària any 2022: 1.500.000 euros

Teleassistència (TAD): permet a les persones usuàries disposar d’atenció immediata, mitjançant un aparell connectat a un cen-
tre d’atenció, i detectar situacions d’emergència. El servei està adreçat a persones majors de 65 anys que visquin soles, amb 
una altra persona de més de 65 anys o amb família però que passin moltes hores soles. També a persones menors de 65 anys 
que tinguin alguna dificultat a nivell d’autonomia personal que impliqui un risc.  
Persones ateses actualment: 2.146 
Dotació pressupostària any 2022: 170.000 euros

Àpats a domicili: servei de preparació i lliurament d’àpats equilibrats i saludables al domicili.  El servei està adreçat a persones 
majors de 65 anys que viuen soles o en parella, que tenen dificultats per anar a comprar i elaborar els àpats de forma adequa-
da. També a persones que amb la utilització d’altres recursos no es garanteix la cobertura de la necessitat bàsica de l’alimen-
tació. 
Persones ateses actualment: 78 
Dotació pressupostària any 2022: 150.000 euros

11. CIUTATS I 
COMUNITATS SOSTENIBLES

10. REDUCCIÓ DE 
LES DESIGUALTATS

10. REDUCCIÓ DE 
LES DESIGUALTATS

8. TREBALL DIGNE I 
CREIXEMENT ECONÒMIC
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El Pla per millorar voreres i 
asfalt, en marxa
Amb una inversió de 3 milions d’euros, s’està arranjant l’asfalt 
a 59 carrers repartits per tots els barris de Sant Cugat. A més 
s’inverteixen 200.000 euros més per arreglar trams de voreres 
en una vintena de carrers

Creix la xarxa de carrils bici
Impulsar una mobilitat més sostenible i segura és una de les prioritats 
a Sant Cugat. Per aquest motiu s’estan transformant vials pensats 
inicialment només per a circulació de cotxes en espais adequats 
perquè els vianants i les bicis prenguin més protagonisme 

La Floresta i Valldoreix, 
units per carril bici
S’està adequant un itinerari de vianants i bicicletes a través 
de la carretera BV-1462 (carretera Vallvidrera). Tindrà 1’1 km, 
3’5 metres d’amplada i estarà protegit de la carretera per unes 
barreres de seguretat. També es millorarà la il·luminació i es 
construirà una rotonda a la intersecció de la carretera amb el 
Camí Antic de Terrassa per tal de millorar la seguretat viària. 
Està previst finalitzar les obres al primer semestre del 2024, 
amb una inversió de 2’1 M€ cofinançats per la Diputació, 
l’Ajuntament i l’EMD de Valldoreix.

3. SALUT  
I BENESTAR

El pas entre Sant Cugat i Rubí, més segur 

Avancen les obres del carrer 
Abat Marcet

Consulta els carrers 
on s’arranja l’asfalt i 
les afectacions viàries
Les obres d’asfaltat afectaran al mínim possible la 
circulació viària perquè s’anirà donant pas alternatiu. 
Tot i això, en les vies més llargues puntualment es 
tallarà el trànsit algun cap de setmana, aprofitant 
que hi ha menys circulació. En total s'arranjaran uns 
65.000 metres quadrats d’asfalt.

Aquest mes de gener comencen les obres per reparar vore-
res en una vintena de carrers. En total es milloraran 6.400 
metres lineals de voreres al c. Borrell; av. Cerdanyola; av. Ma-
nel Farrés; camí can Gatxet; c. Abat Escarré; c. Pius XI; rbla. 
Jardí; c. Bolívia; c. Perú; c. Veneçuela; c. Equador; c. Mèxic; c. 
Panamà; c. Bernat Desclot; pl. Espanya; av. Bilbao; c. Astúri-
es; i altres carrers. 

Millorem les voreres i fem un 
carril bici al carrer St. Celoni
Els treballs acaben de començar i finalitzaran previsiblement al 
mes de març

Les voreres de les finques parells es milloraran amb un nou 
paviment asfàltic. També s’aprofitarà per fer un nou carril bici i 
nous passos de vianants adaptats a les persones amb mobilitat 
reduïda. El tram on s’actuarà va des de l’avinguda del Carril fins 
a la plaça de Bach.

Els treballs suposen una inversió 
de 172.000 euros.

Es remodelarà el tram de carretera de Rubí que passa 
sota l’AP-7. S’habilitarà un passeig arbrat entre les dues 
rotondes amb un carril bici i un pas per a vianants. 
Per accedir-hi s’instal·laran semàfors i es millorarà la 
il·luminació, especialment a la part de sota l’autopista.
Les obres, a càrrec de l’Incasòl, s’iniciaran previsiblement 
al primer trimestre del 2023 amb una inversió de 2’4M€. 
El termini d'execució serà d'uns nou mesos i, per tant, 
haurien d'estar acabades entre finals de 2023 i principis 
de 2024. Aquesta remodelació donarà continuïtat al futur 
carril bici que es construirà a la carretera de Rubí, que 
enllaçarà  amb l’actual carril de la rotonda de l'Hipòdrom i 
el centre de Sant Cugat.

11. CIUTATS I 
COMUNITATS SOSTENIBLES

11. CIUTATS I 
COMUNITATS SOSTENIBLES

A finals del primer trimestre d’aquest any està 
previst que finalitzi la reurbanització d’aquest carrer 
per fer-lo més accessible i millorar-ne els serveis. 
Les obres, que suposen una inversió de 715.000€, 
s’han projectat de forma consensuada amb el veïnat 
per recollir al màxim possible totes les opinions i 
aportacions  
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Plantem 900 nous arbres
L’Ajuntament ja ha iniciat la campanya d’enguany de plantació 
d’arbres per enriquir el patrimoni verd de Sant Cugat i reforçar la 
qualitat de vida de la ciutadania 

11. CIUTATS I 
COMUNITATS SOSTENIBLES

Beneficis de ser una ciutat 
verda
A Sant Cugat hi ha uns 55.000 arbres urbans, dels quals apro-
ximadament la meitat són als carrers (27.000) i la resta dins de 
parcs i equipaments. Aquest patrimoni permet: 

• Millorar la qualitat de l’aire
• Regular la radiació solar, disminuir la temperatura (ombra 

a l’estiu) i augmentar la sensació de frescor
• Afavorir l’equilibri sensorial, emocional i psicològic de les 

persones
• Atenuar el soroll de l’espai públic
• Afavorir la biodiversitat

Quins arbres es planten?
Actualment a la ciutat hi ha unes 170 espècies d’arbres dife-
rents. La plantació de nous arbres segueix els següents criteris:

Completem la renovació de 
l’arbrat de la rambla del Celler
La primera quinzena de gener començaran els treballs per substituir 
els pollancres envellits que queden a l’entorn de la rambla del Celler 
(encreuament amb l’avinguda Francesc Macià)

105 nous arbres
S’incorporaran noves espècies per incrementar la 
biodiversitat de l’entorn i els espais d'ombra, i es 
retirarà l’arbrat malmès i envellit (pollancres). En total 
es retiraran uns 75 exemplars i es plantaran 105 arbres 
d’espècies com el lledoner, el freixe, la xicranda, l’auró, 
el til·ler, la pomera de flor, l’àlber... També s’incorporaran 
noves zones arbustives, s’aprofitarà per millorar el 
drenatge i incorporar un sistema digitalitzat de reg per 
fer-lo més eficient i limitar el consum d'aigua.

Amb aquesta actuació finalitzarà la millora de l’espai verd de la 
rambla del Celler, després d’haver-se completat anteriorment la 
substitució de l’arbrat de la part central de la rambla.

La inversió prevista d’aquesta actuació, 
que finalitzarà en dos mesos i mig, és de 
350.000 euros 

Comencen les obres per 
adequar el Teatre de La Unió
Després d’haver impulsat la reforma de tot l’edifici de La Unió 
Santcugatenca, ara l’Ajuntament completarà la part escenotècnica 
(butaques, escenografia, il·luminació...) de la sala del Teatre

L’Ajuntament inverteix 2’66 milions d’euros per fer realitat 
aquest projecte, que podria ser una realitat a la tardor del 
2023 

Les obres s’han adjudicat a l’empresa IMESDE, integració, 
distribució i enginyeria escènica SL

Un teatre molt polivalent
La sala disposarà d’una gran flexibilitat gràcies a unes grades 
retràctils que permetran encabir fins a 400 espectadors asse-
guts i 800 a peu dret.

El projecte escenotècnic ha estat redactat pel mateix equip d’arquitectes que ha rehabilitat l’edifici de La Unió (Dilmé Fabré Tor-
ras i Associats). D’aquesta manera el projecte dona continuïtat a la rehabilitació feta a l’equipament.

• Adaptació a les condicions climàtiques de l’entorn
• Evitar les espècies al·lergògenes i els arbres invasors
• Fomentar els arbres amb destacades floracions i fructificaci-

ons afavoridores de la microfauna 
• Reposar i renovar els arbres envellits o malalts
• Afavorir arbres que potenciïn el cromatisme durant els can-

vis estacionals i de floració

• Escenografia (tarimes...)
• Instal·lacions de la 

caixa escènica
Il·luminació

• Sistemes i elements vinculats a 
l’acústica del teatre

• Elements sonoreductors

• Graderia
• Butaques públic

Instal·lacions dels camerinos 
(taules, cadires...)

13. ACCIÓ 
CLIMÀTICA

3. SALUT  
I BENESTAR

15. VIDA A 
LA TERRA
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La ciutadania escull 
més de 40 projectes 
per millorar els barris
Són propostes que aposten per potenciar l'espai públic i 
la qualitat de vida. En aquesta edició dels Pressupostos 
Participatius han votat 3.270 persones, un 4,3% de la 
població, i ara falta el procés per a infants i joves. En total es 
destinen 1,5M€ del pressupost municipal

CENTRE OEST: 

Projectes d’inversió:

• Millora i remodelació verda al centre de Volpelleres – 404 vots
• Més verd a l'entorn de l'av. de la Clota (Volpelleres) – 360 vots
• Millores al parc del carrer de Dolors Bigas (Volpelleres) – 311 vots
• Niu de bústies de correu a Can Barata – 95 vots
• Pacificació del trànsit a l'av. de Can Bellet (Volpelleres) – 295 vots  

Projectes de pressupost ordinari  
(acordats al Consell de Barri):

• Campanya de sensibilitació sobre la tinença responsable d’ani-
mals i la recollida d'excrements a la via pública

• Campanya de conscienciació sobre els residus voluminosos
• Mercat de segona mà entre el veïnatge
• Campanya de comunicació per a la pacificació del trànsit

CENTRE EST: 

Projectes d’inversió:

• Espais d’ombra als parcs – 283 vots
• Una font a cada parc – 187 vots
• Posar porxada a una part de la grada del camp de 

futbol de can Magí – 187 vots
• Enllumenat d'un tram del camí escolar que va de 

Coll Favà al CAR – 179 vots 
 

 
 
Projectes de pressupost ordinari  
(acordats al Consell de Barri)

• Programar més activitats a l’amfiteatre dels Jar-
dins del Vallès

• Música a l’aire lliure

NUCLI ANTIC: 

Projectes d’inversió:

• Accions per reduir el trànsit, la con-
taminació i el soroll  al centre (Quatre 
Cantons) – 171 vots

• Pacificació dels carrers de l’entorn de 
l’escola Joan Maragall – 162 vots

• Creació d'un nou espai verd a la plaça 
Sant Pere – 161 vots

• Pèrgoles per crear ombra  al  parc 
dels Quatre Cantons a l’estiu - 138 
vots 
 

 
 
Projectes de pressupost ordinari  
(acordats al Consell de Barri):

• Joves i igualtat de gènere, llenguatge 
inclusiu

• El Bicibús: anem a l’escola en bicicle-
ta

• Marxa Nòrdica per a la gent gran
• 

LA FLORESTA:

Projectes d’inversió:

• Gimnàs al pavelló de la Floresta -219 vots
• Il·luminació al parc de les Dones – 189 vots
• Millora de la zona de lleure can Llobet – 161 

vots
• Il·luminació de les escales de la UREF – 150 

vots 

Projectes de pressupost ordinari  
(acordats al Consell de Barri)

• Formació i sensibilització en joves i igualtat 
de gènere

• El Bicibús: anem a l’escola en bicicleta

LES PLANES

Projectes d’inversió:

• Tancament dels contenidors de les 
Planes (zona Creu d'en Blau) -  129  
vots

• Millora de l'Espai Pere Grau, habili-
tant una zona de pícnic i lleure - 106 
vots

• Redacció d'un projecte per habilitar 
escales i passatges -  94 vots

• Instal·lació i recuperació de fonts 
públiques - 87 vots

MIRA-SOL:

Projectes d’inversió:

• Enllumenat a les zones verdes entre l'escola la Farga fins a l'Ins-
titut Escola Catalunya – 262 vots

• Millorar la lluminària d'un tram de la rampa del Mira-sol Centre – 
233 vots

• Pacificar i fer de sentit únic l'avinguda Madrid – 201 vots
• Taules de pícnic, ping pong i una font al parc del Turó de Can 

Mates – 189 vots 

Projectes de pressupost ordinari  
(acordats al Consell de Barri)

• Campanya de sensibilitació sobre la tinença responsable d’ani-
mals i la recollida d'excrements a la via pública

• Campanya de conscienciació sobre els residus voluminosos
• Mercat de segona mà entre el veïnatge
• Campanya de comunicació per a la pacificació del trànsit

Projectes de pressupost ordinari  
(acordats al Consell de Barri):

• Campanya per a la prevenció d'incendis - 146 vots
• Campanya d'informació i sensibilització envers les 

deixalles i la brossa - 105 vots
• Propostes lúdiques i culturals per a infants i joves - 

103 vots

16. PAU, JUSTÍCIA I 
INSTITUCIONS SÒLIDES
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Els grups municipals opinen

Aconseguim recursos per a 
Catalunya i per Sant Cugat

Som útils: a la negociació dels Pressupos-
tos Generals de l’Estat ERC ha aconseguit la 
transferència de 900 milions d’euros i el me-
canisme concret perquè sigui la Generalitat 
qui executi les inversions que hauria de fer 
l’estat a Catalunya i no fa.

També hem assegurat recursos en àmbits 
estratègics com el transport públic (40M), el 
sector audiovisual (60M), la salut bucoden-
tal (24M) i la paralització de la MAT en el seu 
pas per comarques Gironines, entre d’altres, 
i també guanys generals arreu del territori.

I per Sant Cugat també hem estat útils: 
hem aconseguit l’estudi per l’ampliació de 
les pantalles acústiques de l’AP7/B30 de Mi-
rasol a Valldoreix i els fons pels intercanvia-
dors de Volpelleres i Hospital General.

Amb aquestes accions demostrem que 
som útils a Catalunya i a Sant Cugat. No ens 
agrada que alguns pregonin el no a tot, la 
queixa per la queixa, només sumar per blo-
quejar.

Mentre alguns criden altres treballem.

Diàleg i consens per seguir 
treballant post-pandèmia

Enfoquem aquest final de mandat amb 
satisfacció per la feina feta, malgrat l’aturada 
pandèmica. Han estat dos anys que ens han 
servit per cohesionar el govern del canvi, fo-
calitzant amb temps rècord els esforços allà 
on es necessitaven, ens hem coordinat amb 
la resta d’administracions, immobilitzant ele-
vats recursos econòmics per assistir a les 
llars vulnerables, donant cobertura a perso-
nes i empreses, treballant conjuntament amb 
el teixit econòmic mesures correctores i de 
suport. Persones, comerços i empreses han 
vist com l’Ajuntament ha estat al seu costat 
i han pogut participar en iniciatives, fins ara 
impensables, per pal•liar els efectes del CO-
VID per no deixar a ningú enrere. S’acosten 
eleccions i a l’oposició se’ls ha oblidat el perí-
ode pandèmic, com si no hagués existit, ens 
retreuen que no hem fet res durant aquest 
temps, i ens acusen d’electoralisme amb tot 
el que farem a partir d’ara. La ciutadania sa-
brà valorar els que criden i gesticulen, dels 
que actuem, proposem i fem.

L’atenció a les persones

Una societat que pretengui tirar enda-
vant garantint els drets dels seus membres 
és aquella que no deixa de banda les desi-
gualtats. Les identifica, les entoma i hi posa 
solució.

Sovint, aquelles situacions menys cone-
gudes són ateses en menor mesura. Per això 
són tan importants aquells serveis d’assis-
tència i de cures en relació a les persones 
amb dependència. D’aquí la importància de 
tenir un Servei d’Atenció Domiciliària en con-
dicions dignes, tant per les treballadores que 
s’hi dediquen com per les persones usuàries. 
O la importància d’un Servei de Teleassistèn-
cia que garanteixi un seguiment acurat i co-
ordinat amb els Serveis Socials qui, a través 
de les treballadores i educadores socials, fan 
una gran feina de detecció. 

Ambdós recursos són exemples de ser-
veis que atenen moltes famílies al poble i que 
treballen per la cura d’aquestes. Ara, volem 
anar més enllà i dins del marc dels serveis de 
proximitat constituirem una cooperativa de 
cures i serveis a la llar per dignificar també 
un treball, sovint, precaritzat i feminitzat.

Sortosament al front del governs d’Es-
panya i de Sant Cugat hi havia governs 
progressistes per afrontar la pandè-
mia. Us imagineu una altra situació?

Sant Cugat és una ciutat que garanteix a 
tothom l’empadronament. Per dignitat i 
per garantir els recursos i serveis públics 
a tothom. 

Aquest mes de desembre ha tingut lloc 
el sorteig dels 60 habitatges de lloguer 
accessible de la promoció pública de 
Jeroni de Pujades.

L’oposició no va estar a l’alçada durant 
la pandèmia, no va donar suport a les 
mesures correctores pactades amb els 
agents socio-econòmics

Manca de places públiques per a l’aten-
ció de la gent gran alhora que n’augmen-
ta la necessitat. Cal una segona residèn-
cia pública al municipi.

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

Fem realitat els nostres de-
sitjos per al 2023!   

Fa pocs dies em preguntaven que és el 
més important per mi a la vida. I la meva res-
posta va ser el benestar de la meva família, 
les persones que més m’estimo. Si aquesta 
pregunta hagués estat com a candidat a al-
caldable… la resposta hauria estat semblant: 
com a servidor públic treballo per a les per-
sones, per millorar la qualitat de vida dels 
santcugatencs, dels més joves fins a la gent 
gran… Aquesta és la meva prioritat. Això vol 
dir fer una ciutat més humana, més accessi-
ble i sostenible, dotada dels serveis neces-
saris per al major benestar de tothom. Una 
ciutat innovadora i socialment justa. Amb un 
Ajuntament que escolti i doni la millor res-
posta possible als problemes i reptes dels 
nostres veïns i veïnes, dels diferents barris 
i sectors. És el que li demanaria al Tió, l’Any 
Nou, als Reis d’Orient…, però com creiem 
que aquests desitjos es quedaran només 
en desitjos… Nosaltres, la gent de Junts per 
Sant Cugat, ja hi estem treballant per fer-los 
realitat a partir del juny del 2023. Bon Nadal 
i Any Nou amb totes aquelles persones que 
més us estimeu!

Empatía fiscal

Las ordenanzas fiscales son las normas 
que regulan todos los impuestos y tasas mu-
nicipales. Es por eso por lo que, cuando se 
presentan cada año para su debate y amplia-
ción, enmienda o ratificación en el pleno, son 
una potente herramienta para determinar la 
presión fiscal que se va a ejercer el próximo 
año sobre los vecinos, como un grifo que 
permite regular el caudal de agua con el que 
se llena una bañera. Sant Cugat no ha sido 
ajeno a la crisis económica y social pospan-
démica y miles de familias se debaten al bor-
de del abismo azuzadas por la inflación des-
controlada. 

Desde Cs creemos que la mejor manera 
de beneficiar a los ciudadanos más vulne-
rables a la crisis es regular este "grifo", en 
contra de lo que propone el tripartito local, 
que pretende mantener la presión que se ha 
ejercido en época de bonanza y compensar-
la mediante la concesión de subvenciones 
clientelares. Una falta de empatía fiscal que 
los partidos del gobierno han demostrado a 
lo largo del mandato.

Josep Maria Vallès
Portaveu Junts per Sant Cugat
 

 @josepmvalles

 @josepmvalles

Aldo Ciprian
Portavoz  
Ciudadanos Sant Cugat

 @ a_ciprian  

 @aldosantcugat

La part positiva seria el retrobament sen-
se gaires limitacions després de la pan-
dèmia, recuperar el contacte humà.

Por fin, el gobierno tripartito ha empeza-
do a arreglar las aceras y limpiar las zo-
nas comunes de la ciudad a escasos me-
ses de las elecciones.

La part negativa seria la pèrdua d'opor-
tunitats d'aquest any per la mala gestió 
de l'experiment del tripartit a Sant Cu-
gat.

ERC y PSC hacen noticia de todo aque-
llo que debería ser su trabajo cotidiano 
utilizando recursos públicos, como el 
SOM, para hacer su campaña electoral.

Núm. 20 - 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
Urgències:  112
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
CAP Sant Cugat: 93 378 63 00

 @juntsxstc

 @juntsxstc
 @Cs_Santcugat

 @cs_santcugat

Imprès en paper 
ecològic
lliure de clor 

DL: B 8619-2016

AjuntamentdeSantCugat

@ajsantcugat

ajsantcugat

@ajsantcugatoficial

AjuntamentdeSantCugat

Esther Madrona
Tinenta Alcaldia ERC-MES 
Sant Cugat

 @EstherMadrona

 @esthermadrona

El recurs de l’ADENC contra el tras-
plantament dels arbres ha frenat pro-
visionalment l’inici de les obres de La 
Mirada. És una mala notícia!
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