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Més recursos per garantir uns 
serveis socials per a tothom



Estem a punt d ’arribar al primer quart  del 
segle XXI. A Europa, ens trobem en un 
moment de transició on conviuen tecno-
logies, models, visions... tant del segle 
XX  com  també  de  l’actual.  En  aquests  
últ ims quatre anys hem treballat  perquè 
Sant Cugat fes aquesta transició cap a la 
modernitat i el futur, un pas inajornable 
per garant ir i millorar el que més valora 
la ciutadania: la qualitat de vida de què 
gaudim.

@ MireiaIngla

@ MireiaIngla

El municipi s’ha d’adequar als reptes que tenen les àrees urbanes de les societats més 
modernes. Les fórmules dels anys 90  i principis del 20 0 0  que van servir per construir 
una gran ciutat ja no són vàlides avui dia. Cal adaptar la ciutat als nous estàndards de 
qualitat  de vida de la ciutadania.

Parlem de l’accés a un habitatge assequible; d’espais verds; de qualitat de l’aire; de 
mobilitat saludable i segura; d’equipaments culturals, esportius, educatius, adminis-
tratius i sanitaris de proximitat; de la seguretat; de l’ús de la tecnologia... Els consensos 
i les aliances amb els agents socials i econòmics, i la ciutadania en general, són essen-
cials per avançar cap al futur. 

Un dels aspectes que posa en perill la qualitat  de vida és l’accés a l’habitatge assequi-
ble per part  del jovent i d ’aquelles famílies que no es poden permetre el preu del m2 de 
lloguer i de compra més elevats del país. Marxar de la ciutat per aquesta raó no hauria 
de ser una qüest ió normalitzada pel Govern ni pel conjunt de la societat santcugatenca. 
Per mi no ho és i sé que preocupa molta gent. És per aquesta raó que hem aprovat el Pla 
d’Habitatge Assequible 20 30, que té com a gran objectiu que el 10 % dels habitatges 
de la ciutat siguin de lloguer assequible en els propers 10  anys.

És un object iu molt  ambiciós, certament. No s’assoleix d ’un dia per l’altre ni aplicant so-
lucions simplistes. S’aconsegueix fent propostes concretes, plantejant projectes, tei-
xint aliances amb altres administracions, dest inant-hi recursos econòmics i arribant a 
acords amb empreses del tercer sector, cooperat ives i promotors privats. 

En aquest sent it , la planif icació i disseny del nou barri de Ca n’Ametller és el projecte 
més ambiciós que té la ciutat per situar-se de ple en el segle XXI. Un barri amb el 50 % 
d ’habitatge assequible, amb àmplies avingudes, espais verds, comerç de proximitat, 
equipaments i espais per acollir noves empreses que generin més oportunitats labo-
rals. En definit iva, un barri que ha de ser el paradigma de la qualitat de vida del segle 
XXI a Sant Cugat i també un referent per altres ciutats d’arreu.

Els propers anys seran clau per donar resposta a tots els reptes que tenim com a ciutat. 
Cal gest ionar amb eficiència el present i alhora planif icar la ciutat del futur. Per garantir 
un Sant Cugat que avanci amb tots els santcugatencs i totes les santcugatenques i no 
deixi ningú enrere. Un Sant Cugat més preparat per als nous temps.

Mireia Ingla
Alcaldessa
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Aquest mandat (20 19-20 23) s'han redefinit les polítiques socials per 
augmentar el nombre d’atencions, impulsar nous programes d’ajudes i 
ampliar els serveis de proximitat a la comunitat

Creix un 60% el pressupost de 
l’àmbit de Drets Socials 

10. REDUCCIÓ DE 
LES DESIGUALTATS

Arribem a més gent
Sant Cugat és una ciutat diversa i amb necessitats socials. En els darrers quatre anys s’ha atès de forma proactiva aquesta realitat amb 
l’objectiu de fer més universals els serveis socials i garantir la igualtat d ’oportunitats.

Un 14% de la població (13.50 0  persones) és atesa actualment per Serveis Socials

En aquest mandat s’han fet 173.0 0 0  atencions socials, el doble que l ’anterior

Atenció social per garantir 
les condicions de vida
L’Ajuntament ha ampliat els recursos per acompanyar i atendre 
les persones, especialment infants i famílies:

• Ajuts de menjador escolar: es destinen 1.041.0 0 0€  (any 
20 22), un 35% més que al 20 19. S’han garantit  a 1.20 0  infants.

• Ajuts d ’alimentació: es destinen 964.0 0 0€  (any 20 22), cinc 
vegades més que al 20 19. S’han garantit  a 1.561 persones.

• Convocatòria ajuts activitats d ’estiu: es destinen 125.0 0 0€  
(any 20 22) per facilitar que 80 2 infants puguin fer casals 
d ’estiu. 

• Servei d ’Atenció Domiciliària (SAD): l’any 20 22 s’han destinat 
1.70 9.0 0 0€  (un 12% més que al 20 19) per atendre persones 
amb manca d ’autonomia física i en situacions de dependèn-
cia. 770  persones utilitzen aquest recurs.

• Teleassistència: l’any 20 22 s’han destinat 168.0 0 0€  (un 28% 
més que al 20 19) per atendre, mit jançant un aparell d ’avís 
d ’emergències, persones grans que visquin soles o amb 
dificultats d ’autonomia personal. 2.452 persones utilitzen 
aquest recurs. 

Nous projectes innovadors 
en l’àmbit social
Aquest mandat s’han posat en marxa nous projectes per ampliar 
la cobertura social i universalitzar serveis:

• Revisió bucodental  i d'oftalmologia: es garanteix que les 
persones amb pocs recursos t inguin accés a aquests serveis. 
Aquest programa ha arribat a 164 persones. 

• Suport a l’escolaritat: es destinen 194.0 0 0€  per cobrir 
despeses com llibres, material, equips informàtics... 1.235 
infants i joves han rebut aquesta línia d ’ajuts l’any 20 22.

• Punt d ’Acompanyament Digital: s'ofereix per ajudar a fer 
tràmits digitals de manera presencial a aquelles persones 
que no tenen el coneixements per fer-ho. 610  persones han 
utilitzat aquest recurs l ’any 20 22.

• Àpats a domicili: s’ofereix a persones grans que viuen soles 
o persones amb pocs recursos per cobrir les necessitats 
bàsiques de l'alimentació. Aquesta línia d'ajudes ha arribat a 
112 persones l’any 20 22. 

• Projecte "Primer la llar" i "Llars compart ides": s'atén situaci-
ons de sensellarisme i exclusió residencial severa. També es 
posa en contacte persones que poden compart ir habitatge.

• Reglament de la Mesa d ’Emergències econòmiques i socials 
de Sant Cugat: s’ha creat aquest instrument per valorar les 
situacions d ’exclusió residencial i adjudicar els habitatges 
destinats al fons social.

Posa’t en contacte amb 
els Serveis Socials!

serveissocials@santcugat.cat
93 565 70  0 0  

20 19

20 20

20 21

20 22

5.967.110€

9.423.0 0 0€

9.514.0 0 0€

9.567.500€  

Evitar l’exclusió residencial, una 
prioritat
En un context de dificultat per accedir a l ’habitatge, gran part dels esforços muni-
cipals s’han centrat en prevenir-ne la pèrdua i evitar l ’exclusió residencial:

• Ajudes per a necessitats habitacionals: s’ofereix suport econòmic puntual per 
evitar la pèrdua de l ’habitatge a famílies amb risc d ’exclusió social. L’any 20 22 
s’han destinat 30 0.0 0 0€ , sis vegades més respecte al 20 19.

• Lluitem contra la pobresa energètica: en els darrers 4 anys s’han destinat 
282.0 0 0  euros perquè les persones amb risc d ’exclusió social puguin fer front 
a les despeses de llum, aigua i gas. 

• Punt de mediació al lloguer: s'ha creat amb l'objectiu de facilitar acords entre 
la propietat i persones llogateres per permetre la continuïtat en l ’habitatge 
i evitar possibles processos judicials. De les 142 mediacions realitzades, la 
meitat s’han resolt de manera favorable a les persones llogateres.

• Atencions en cas de desnonament: en darrera instància, en situacions de llan-
çament els equips de Serveis Socials fan atenció i seguiment dels casos des 
de l’acompanyament i garantint un allot jament alternatiu temporal mentre 
s’estudia la possibilitat d ’adjudicació d ’un habitatge d ’emergència. Les atenci-
ons per desnonaments s’han duplicat durant els darrers anys.

+60%  La Casa Mònaco és l'equipament que centralitza els Serveis Socials municipals

de recursos econòmics  

destinats als Drets Socials

1. FI DE  
LA POBRESA

2. GANA 
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Els pressupostos participatius 
agafen embranzida 
El 68% dels projectes escollits al 20 20 -21 estan executats i la ciutadania ja 
en pot fer ús. Seguim treballant per fer realitat la resta de projectes

3. SALUT  
I BENESTAR

5. IGUALTAT 
DE GÈNERE

13. ACCIÓ 
CLIMÀTICA11. CIUTATS I 

COMUNITATS SOSTENIBLES

Nou rocòdrom d’accés lliure als Jardins de Martí 
i Pol de Mira-sol: la instal·lació, que s’està aca-
bant d ’executar, comptarà amb diversos recorre-
guts segons el nivell de dificultat.

Recuperem el cultiu de la vinya a l’Institut Joa-
quima Pla i Farreras, amb una plantació elevada 
i murs laterals amb gabions que permeten seure 
per fer classes o activitats amb el veïnat.

Un nou espai esportiu al Torrent 
de Ferrussons, amb màquines de 
fitness i de cal·listènia per poder 
fer exercici a diferents edats i amb 
diferents condicions físiques.

Ampliem l’skate park de Can 
Llobet, a la Floresta per tenir més 
espai, diferents nivells de dificultat 
i poder integrar les diverses moda-
litats de patinatge.

Zona de lleure a Can Llobet. S'hi 
han instal·lat aparells gimnàstics i 
una t irolina per completar l ’oferta 
lúdica que ja hi havia en aquest 
entorn.

Millorem el parc infantil del costat de la pista de 
Mas Gener, amb nous elements de joc per poten-
ciar-ne l’ús entre els 2 i els 12 anys.

Zona d’esport a l’aire lliure a Can Barata. S’han 
instal·lat quatre aparells de fitness al carrer 
Bages pensats perquè els puguin utilitzar perso-
nes de totes les edats.

L’avinguda Verge de Montserrat, 
pacificada i amb espais segurs 
per als vianants i per les bicis, en 
el tram entre la plaça del Centre i 
l’estació dels FGC.

Potenciem l’Arborètum per al lleure amb 
una zona per fer slackline i amb grans bancs 
de fusta que permeten tant el joc com la 
trobada.

Guanyem espais d’ombra en diferents parcs 
de Sant Cugat, gràcies a la instal·lació de 
pèrgoles. S’han posat sis pèrgoles metàl·li-
ques i se’n posaran tres més de vegetals.

Èxit de participació als 
primers pressupostos 
participatius per a infants i 
joves
Hi han votat més de 1.250  persones d ’entre 10  i 18 anys (el 12,9% 
del cens). Aquests han estat els projectes escollits:

• Construir un laberint amb vegetació per poder jugar
• Construir un espai per fer parkour
• Cistelles de bàsquet i porteries de futbol als parcs
• Instal·lar zones d ’estada als parcs per seure en grup

Nous espais de joc al carrer Benet 
Cortada, amb un petit  rocòdrom, 
un gronxador adaptat i un tobogan 
que permet baixar i pujar d ’un nivell 
a l’altre.

Nova placeta entre l’Espai Pere 
Grau i l’Espai ECO. S’ha anivellat i 
pavimentat el terra, s’hi han posat 
fanals i s’ha instal·lat una porta per 
separar els espais.
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Protegim 14 hectàrees de 
bosc a tocar de Collserola
S'evitarà la construcció de 45 xalets en una zona boscosa de can Cortés, 
al barri de les Planes

13. ACCIÓ 
CLIMÀTICA

Proposta per construir 196 
habitatges de lloguer 
protegit
L’Ajuntament ha presentat els diferents processos participatius per 
consensuar les propostes amb el veïnat i els partits polítics del consistori. 
La previsió és poder lliurar aquests habitatges al 20 26

11. CIUTATS I 
COMUNITATS SOSTENIBLES

L’Ajuntament ha iniciat els tràmits urbaníst ics per protegir 14 
hectàrees de bosc al barri de can Cortés que, tot i el seu valor 
paisatgíst ic i el fort pendent dels seus terrenys (+20 %), estan 
classificades com a sòl urbà no consolidat i poden acollir f ins a 
45 cases unifamiliars.  

La part boscosa passarà a ser parc forestal i els 5 habitatges 
que existeixen (anteriors a l’any 1953) es mantindran com a 
espai verd privat. A més, es qualif ica el torrent de can Cortés 

com a sistema hídric i es reconeix els vials existents: l’avingu-
da de can Cortés i un camí de terra.   

Per impulsar aquest planejament l ’Ajuntament ha elaborat un 
estudi jurídic amb assessorament expert extern i l’anàlisi tèc-
nic corresponent, amb consultes prèvies a la Generalitat. Amb 
aquest tràmit urbaníst ic no caldrà indemnitzar els propietaris 
amb preus de finques edificables.

Les diferents propostes formen part del Pla d ’Habitatge Assequible 20 30 , que té com a 
objectiu que en 10  anys el 10 % dels habitatges de Sant Cugat siguin de lloguer protegit a un 
preu assequible. Actualment Sant Cugat és la ciutat del país amb el preu més alt  del m2 de 
lloguer i de compra. Aquesta situació fa que molts joves i famílies hagin de marxar per no 
poder pagar el preu de l ’habitatge de la ciutat.

Imatge de la proposta d'habitatge públic al carrer Grèvol de la Floresta

Carrer Andana 
22 habitatges 
Es destinaran a lloguer per a joves o per a gent gran. La 
construcció d'aquest edifici (darrere l'estació FGC Sant 
Cugat Centre) respectarà part de l ’espai verd on ara hi 
ha horts urbans. La planta baixa de l'edifici es destinarà a 
aparcament de bicicletes i altres serveis comuns. Aquesta 
zona, per tant, es consolidarà per tal de donar-hi un ús 
ciutadà.

Carrer Villà 
22 habitatges 
 Es destinaran a lloguer per a joves o per a gent gran.

Carrer Santjoanistes (Valldoreix) 
56 habitatges 
Es destinaran a lloguer per a joves o gent gran. Els tràmits 
urbaníst ics ja s’han aprovat i està en procés l ’adjudicació 
del projecte arquitectònic. L’Ajuntament encarregarà a 
l’Incasòl la construcció d ’aquesta promoció, que t indrà una 
alçada similar a la del seu entorn. 

Carrer Puig de Rimila 
40  habitatges 
 Es destinaran a lloguer general.

Carrer Grèvol (la Floresta) 
33 habitatges 
Es destinaran a lloguer general. Els tràmits urbaníst ics ja 
s’han aprovat i està en procés l ’adjudicació del projecte 
arquitectònic. La promoció t indrà una alçada similar a la 
del seu entorn.

Masia de can Cabassa (Mira-sol) 
15 habitatges 
La proposta preveu preservar i restaurar la masia (que 
està catalogada) i a la parcel·la, gràcies a un acord amb la 
propietat, es preveu construir una residència d ’estudiants 
i un edifici d ’habitatge protegit de lloguer assequible. 
L’edificació t indrà una alçada de planta baixa més 2 pisos. 
L’espai del jardí de Can Cabassa passarà a ser una zona 
verda municipal oberta al públic i d'ús ciutadà.

10. REDUCCIÓ DE 
LES DESIGUALTATS

15. VIDA A 
LA TERRA

L’Ajuntament té un romanent 
de tresoreria de 15 milions 
d’euros
El tancament de l'exercici pressupostari del 20 22 presenta aquest 
resultat positiu
L’informe de la Intervenció municipal ha deter-
minat que el resultat de l ’exercici pressupostari 
de l’any 20 22 per al conjunt de l ’Ajuntament i 
els seus organismes autònoms ha estat po-
sit iu. En concret, de 15 milions d ’euros, que 
es podran incorporar al pressupost de l ’any 
20 23 per destinar-los a despeses generals de 
l’Ajuntament. 

El passat 27 de febrer l’Ajuntament va estrenar la remodelació de la Sala de 
Plens en un ple extraordinari sobre l’estat de la ciutat 

16. PAU, JUSTÍCIA I 
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Més intermodalitat  
al transport públic
La línia de bus L1 connecta amb l’estació de FGC de Valldoreix i les quatre 
línies d’autobús urbà de Valldoreix

11. CIUTATS I 
COMUNITATS SOSTENIBLES

Cap a un nou servei de neteja 
viària i recollida de residus
L’Ajuntament ja té a punt la licitació del nou contracte per millorar la neteja 
dels carrers i augmentar la recollida selectiva dels residus domèstics i 
comercials 

Més recollida selectiva i 
menys residus
• Sistema porta a porta i plataformes mòbils de contenidors: 

s’implantaran a diverses zones de la ciutat en funció de 
la trama urbana, la densitat d ’habitatges, l ’orografia... Es 
mantindran les bateries de 5 contenidors (rebuig, paper, 
vidre, envasos i matèria orgànica) a les zones on no es des-
pleguin aquests dos sistemes de recollida selectiva.  

• Més contenidors de recollida selectiva: s'incrementarà el 
nombre de contenidors de paper, vidre i envasos.

• Recollida comercials: als comerços, bars i restaurants 
s’implantarà el sistema de recollida porta a porta de les 5 
fraccions de residus. 

• Digitalització dels contenidors: un percentatge de conteni-
dors  s'obriran amb una targeta electrònica o una aplicació 
mòbil. L’objectiu és vetllar per una correcta separació de 
residus i optimitzar la recollida amb l ’anàlisi de dades.

• Eliminació de contenidors soterrats: generen brutícia, es 
saturen amb facilitat i la seva recollida amb vehicles pesats 
fa soroll i malbé els carrers.

• Recollida més sostenible: els nous vehicles del servei se-
ran més eficients energèticament i menys contaminants.

• Servei d ’emergències: hi haurà un servei per atendre si-
tuacions d ’urgència que no es poden esperar a l ’horari de 
recollida habitual.

• Punts d ’aportació d ’oli de cuina: augmentaran en un 50 % 
els punts de reciclatge d ’oli amb bidons.

Objectiu: 60 % de recollida 
selectiva el 20 30
L’any 20 22 Sant Cugat va recollir selectivament el 52% de tots els resi-
dus generats. Amb el nou servei i la col·laboració ciutadana es busca 
arribar al 60 % el 20 30.

Per primer cop Sant Cugat disposarà d ’un servei d ’acord a la seva 
generació de residus i als objectius de reciclatge. El model evo-
luciona per donar resposta als reptes de la ciutat mit jançant una 
anàlisi continua de les dades de generació de residus.

Carrers més nets
El nou servei augmentarà la freqüència de neteja dels carrers. 
Els que ara es netegen amb una freqüència mensual o quinzenal 
passaran a netejar-se setmanalment.

Els barris de la Floresta, les Planes, can Barata i can Borrull que 
ara es netegen amb una freqüència bimensual o mensual  pas-
saran a netejar-se quinzenalment.

Es duplicarà el servei de neteja de pintades a les façanes.

Les noves màquines de neteja seran més eficients energè-
t icament, reduiran les emissions contaminants i estalvia-
ran aigua. Portaran un sistema de cloració automàtica de 
l’aigua per prevenir la contaminació per legionel·losi.

Connexió directa
L’Ajuntament de Sant Cugat i l ’EMD de Valldoreix han acordat 
allargar la L1 fins a l ’estació de Valldoreix i, d ’aquesta manera, 
fomentar la intermodalitat del transport públic en aquest punt 
del municipi.

• FGC
• L1 (autobús urbà Sant Cugat-Mira-sol)
• V1, V2, V3 i V4 (autobús urbà de Valldoreix)

Per fer aquest intercanvi modal, els usuaris han d ’utilitzar les 
targetes integrades de l ’ATM, els t ítols socials propis o els 
t ítols socials de l’AMB (Targeta Rosa).

Freqüència de 30  minuts
La connexió amb l’estació de FGC no suposarà un augment de 
temps de recorregut de la L1 ja que, paral·lament, s’ha eliminat un 
petit  bucle que aquesta línia feia al carrer Enllaç. La freqüència de 
pas, per tant, es manté en els 30  minuts. 

Els autobusos no 
tornaran a circular per 
la plaça Lluís Millet 
L’objectiu és pacificar el trànsit en aquesta plaça sense 
perdre la connectivitat amb els FGC (Sant Cugat Cen-
tre). La parada que hi havia s’ha traslladat als carrers 
Àngel Guimerà, Martorell i Safareigs.

Més carrils bici a les 
escoles
Una de les prioritats de l ’Ajuntament és crear nous camins 
escolars segurs i, a la vegada, promoure una mobilitat més 
sostenible.

Ja han començat les obres per adequar nous carrils bici 
que connectin amb les escoles Joan Maragall, Gerbert 
d ’Orlach i Ciutat d ’Alba. L’objectiu és garantir l ’accés cò-
mode i segur a aquests centres educatius i seguir ampli-
ant la xarxa de carrils bici de la ciutat. Les obres, amb un 
pressupost de 280.0 0 0€ , tenen una durada prevista de 
quatre mesos.

Aquest projecte forma part dels Pressupostos Part icipa-
t ius i va obtenir un ampli suport en les votacions per part 
de la ciutadania.  

11. CIUTATS I 
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Millorem el rendiment a les 
escoles públiques 
L’Ajuntament i l’Hospital Sant Joan de Déu posen en marxa el Programa 
SJD MIND Escoles per detectar trastorns del neurodesenvolupament que 
poden acabar provocant fracàs escolar

Més instal·lacions solars, més 
energia neta
L’Ajuntament posa en marxa el Pla de Cobertes Fotovoltaiques en edificis 
municipals per avançar cap a la transició energètica i fer front a la crisi 
climàtica

Quin és l’objectiu?
Instal·lar en 2 anys 20.136 m2 de plaques 
fotovoltaiques en equipaments i aconseguir 
mult iplicar per dotze la potència instal·lada 
(kWp). Aquest Pla, encarregat per l ’Ajunta-
ment a l’AMB, preveu poder completar-se 
gràcies a l'arribada de subvencions supra-
municipals (AMB, Fons Next Generation...) 
que suposaran una inversió de 3’44 milions 
d ’euros.

• 11 equipaments amb instal·lacions fotovoltaiques 
• Potència instal·lada: 284 kWp
• Producció d ’energia elèctrica : 30 8.262 kWh/any
• Actualment es genera el 12% del consum elèctric 

de tots els locals i edificis municipals de Sant Cugat

• 17 equipaments amb instal·lacions fotovoltaiques 
• Potència instal·lada : 3.373 kWp
• Producció d ’energia elèctrica : 4.265.0 94 kWh/any
• Es generarà més del 65% del consum elèctric de 

tots els locals i edificis municipals de Sant Cugat

20 23 20 25

On aniran les noves instal·lacions 
fotovoltaiques?
En 6 equipaments: PAV3 de la ZEM rbla. Celler, la planta de compostatge de can Calopa, el Park&Ride (av. 
Roquetes) i les escoles Collserola, Catalunya i Turó de can Mates.  

Què són els trastorns del 
neurodesenvolupament?

Són trastorns d ’aprenentatge (dislèxies, discalculies, 
etc.), Trastorns per Dèficit  d ’Atenció (TDAH), Trastorns de 
l’Espectre Autista (TEA)... Es consideren el principal grup 
de factors que provoquen baix rendiment i fracàs escolar 
a l’educació primària i a l ’ESO en estar molt poc diagnos-
t icats i tractats a Catalunya.

Afecten un 20 % de la població infanto-juvenil de tots els 
països occidentals

Es calcula que a l ’etapa educativa a Catalunya només es 
diagnostiquen entre un 30 % i un 40 % de tots els casos

Amb un tractament adequat la majoria d'aquests trastorns 
es poden revert ir i, d ’aquesta manera, s’aconsegueix millorar 
l’aprenentatge de l ’alumnat.

El programa Sant Joan 
de Déu MIND Escoles
Quan es comença a aplicar?

Entre els mesos de març i desembre del 20 23.

A qui va dirigit?

Alumnat de 2n de primària de les 12 escoles públi-
ques de Sant Cugat (uns 60 0  alumnes).

Com funciona?

S’ofereix de forma gratuïta, voluntària i sempre 
amb el consentiment dels pares o tutors.

Consta de dues fases: Cribratge (es recull informació di-
recta sobre l’alumnat mit jançant qüestionaris a familiars 
i professorat) i Diagnòstic (una vegada detectat un pos-
sible cas, amb la informació recollida es treballa amb 
els equips psicopedagògics dels centres i els equips 
d ’assessorament i orientació psicopedagògica).

Finalment es deriva l ’alumnat que ha rebut el diagnòstic 
al sistema sanitari públic per al seu tractament.

Un acord pioner
És la primera vegada que l ’Hospital Sant Joan de Déu i un 
ajuntament de Catalunya signen un conveni per aplicar 
aquest Programa de rendiment i èxit  escolar a tots els centres 
educatius públics d ’un municipi. Per fer-ho possible l'Ajunta-
ment hi destinarà anualment 10 6.0 0 0€ . El conveni és per a 
quatre anys. 
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Grandes hitos

Es una verdadera lástima que el 90 % de la 
población viva de espaldas a la actualidad y 
que se entere de lo que sucede en la ciudad 
por publicaciones como ésta donde el ma-
quillaje y la manipulación informativa raya la 
octavilla polít ica. 

Proyectos  part icipativos  que  utilizan  
dinero asignado a los barrios de aplicación 
presupuestaria  general,  premios  a  depor-
t istas que han sobrevivido a la yincana de 
nuestras instalaciones municipales, la soste-
nibilidad de placas solares en edif icios públi-
cos cuyas bonif icaciones no contarán las de 
su casa, construcción de viviendas VPO que 
nadie ha visto en estos 4 años de mandato 
a pesar de ser una promesa electoral del tri-
part ito PSC/ERC/CUP y que afloran como las 
setas tras un día de lluvia a escasos meses 
de las elecciones o exposiciones públicas de 
propuestas  urbanísticas  aprobadas  por  ro-
dillo que no cuentan con el apoyo de los ve-
cinos, asociaciones, part idos de la oposición 
y sin su mínimo conocimiento.

Lo siento, pero ¡alguien lo tenía que decir!

Els grups municipals opinen

Treballem pel Sant Cugat del 
futur

Des  d ’Esquerra  Republicana  treballem  
des de fa anys per fer que Sant Cugat avanci. 
Fa quatre anys vam plantejar fer el pas, tren-
car la decadència i la inèrcia, governar i do-
nar un nou impuls a la ciutat. Avui, ja podem 
dir que hem posat les bases del Sant Cugat 
del  futur  i,  sobretot,  hem  demostrat  que  
treballem per fer una ciutat inclusiva i per a 
tothom. Perquè els darrers 4 anys el nostre 
Ajuntament ha governat per a tots i totes, no 
tan sols per uns quants.

Treballem per garantir la qualitat de vida 
de  Sant  Cugat,  modernitzant-la  i  preser-
vant-ne la seva manera de fer. Governant el 
creixement per adaptar la ciutat a les neces-
sitats del S.XXI.

Treballem pel Sant Cugat del futur: per 
una  ciutat  més  moderna  i  més  dinàmica  i  
amb vocació de governar per a tothom i que 
ningú hagi de marxar de la ciutat que l’ha vist 
créixer. 

Una economia local sense 
enganys

La salut econòmica de l’Ajuntament està 
assegurada,  i  cap  servei  deixarà  de  pres-
tar-se. Malgrat haver fet un esforç econòmic 
mai vist, immobilitzant milions d ’€ , congelant 
impostos, taxes i preus públics, per fer front 
a la pandèmia, mit igar el seus efectes, i no 
deixar ningú enrere, n’estem satisfets. Però 
han passat fets sobrevinguts on els ajunta-
ments tenen una escassa maniobrabilitat: la 
guerra d ’Ucraïna, encarint preus, carburants 
i t ipus d ’interès; la sentència del TC respec-
te el càlcul de les plusvàlues; l’augment dels 
salaris públics; la bonif icació en les fotovol-
taiques; com exemple. És a dir menys ingres-
sos i més despeses, sense poder preveure. 
Les mesures que impulsarem des del govern, 
ens ajudaran a estabilitzar els comptes locals, 
continuar prestant i dimensionant els serveis, 
per mantenir l'òptima la qualitat de la ciutat. 
Vàrem  dir  que  endreçaríem  l’Ajuntament,  
posant-lo al dia, amb rigorositat, responsa-
bilitat, transparència i sense enganys. Sant 
Cugat Avança.

El nostre compromís

Després de tants anys d ’un govern del ma-
teix color, vam tenir l'oportunitat d ’art icular 
una alternativa de govern. Una alternativa 
que garantís desplegar aquelles polít iques 
socials que Sant Cugat feia temps que 
necessitava. Han estat molts anys d ’un 
model que ha encarit  molt la vida a la ciutat, 
fent que moltíssimes persones en patim les 
conseqüències. 

Per això, el nostre compromís des de l’ini-
ci ha estat el de posar els màxims esforços 
possibles per generar nous serveis, nous pro-
grames i projectes i augmentar els recursos 
per a les polít iques d ’atenció a les persones. 
I, quatre anys després, així ho demostren les 
dades de la despesa en l’àmbit de Drets Soci-
als i Igualtat, com es pot contrastar en aques-
ta mateixa revista. 

Aquest ha estat una de les f ites principals 
d ’aquest  mandat  i  així  seguirem  treballant  
f ins el darrer dia. No veníem a agafar càrrecs 
ni cadires. Veníem amb l’entusiasme de po-
sar aquesta institució al servei de la ciutat i 
de la seva gent. Per garantir els drets de tot-
hom.

La despesa en polítiques socials ha cres-
cut  un  60% en  aquest  mandat,  perquè  
governem per garantir una vida digna a la 
gent de Sant Cugat.

Sant  Cugat  té  una  gran  qualitat  de  
vida.  Cal  seguir-la  enfort int,  projec-
tant-la cap al futur i de la que ningú se 
senti exclòs.

Malgrat que estiguem en dates elec-
torals, no tot s’hi val. Donar constant-
ment  la  imatge  negativa  de  la  ciutat  
amb mentides i alarmisme només aju-
da a la desafecció i al desconcert.

Cal acabar amb la violència masclista. 
Des  de  l'ajuntament  posem  recursos  
públics com el SIAD a disposició de les 
dones que ho necessitin.

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

Col·lapse econòmic a 
l’Ajuntament de Sant Cugat

Fa anys que diem que s’estava fent un fo-
rat molt gran al pressupost municipal, que la 
praxi econòmica del govern del Tripart it  era 
la pit jor que es podia fer i que això compor-
taria conseqüències extremes per a l’Ajunta-
ment, la ciutadania, les entitats... Doncs ja 
les tenim aquí! 

Han fet créixer les despeses molt per so-
bre dels ingressos durant tot aquest mandat 
f ins que han arribat al punt en què ja no és 
possible quadrar el pressupost sense fer ex-
plícites les retallades que se’ns venen a so-
bre. Aquesta és la raó per la qual el Tripart it  
no ha presentat cap proposta de pressupost 
per a 20 23.

Junts per Sant Cugat portem també tot el 
mandat posant-nos a disposició per ajudar a 
redreçar la situació en benefici de la ciutada-
nia, sempre amb el “no”  per resposta. Ara ja 
només podem fer que exigir transparència. 
Cal que s’informi totes les persones, entitats, 
barris i sectors sobre l’impacte concret en 
forma de reducció de subvencions, demores 
que hi ha i hi haurà i inversions comprome-
ses que no es podran fer.

Josep Maria Vallès
Portaveu Junts per Sant Cugat
 

 @josepmvalles

 @josepmvalles

Aldo Ciprian
Portavoz  
Ciudadanos Sant Cugat

 @ a_ciprian  

 @aldosantcugat

La missa de Sant Medir recuperarà el seu 
horari tradicional. L’any passat el Tripar-
tit va imposar-ne un altre sense consens 
amb la parròquia.

El retorno a la completa normalidad coti-
diana tras la pandemia de COVID19.

La gestió pública no és àgil ni eficient. 
Ha de ser facilitadora per als ciutadans. 
Desburocratitzar per millorar la vida de 
les persones.

La  pésima  gestión  de  las  administra-
ciones nos aboca a una primavera de 
grandes esfuerzos económicos para las 
familias

Núm. 21 - 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  0 0
Atenció ciutadana:  0 10  /  
 90 0  10  49 41
        (des de mòbil o fora municipi). Gratuït

Policia Local:  0 92
Urgències:  112
Oficina d ’Atenció  
Ciutadana (OAC):  93 565 70  0 0
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 0 0

 @juntsxstc

 @juntsxstc
 @Cs_Santcugat

 @cs_santcugat

Imprès en paper 
ecològic
lliure de clor 

DL: B 8619-20 16

AjuntamentdeSantCugat

@ajsantcugat

ajsantcugat

@ajsantcugatoficial

AjuntamentdeSantCugat

L'oposició desinforma sobre la situació 
econòmica de l'Ajuntament per interès 
part idista, posant en risc el prestigi de 
la institució.

Francesc Duch
Portaveu ERC-MES  
Sant Cugat

 @Fraduchaltet

@Fraduchaltet

Sant Cugat Avança i seguirà avançant so-
cialment amb plena capacitat financera i 
una forta salut econòmica, i amb voluntat 
de seguir creant ocupació i vetllant per 
les persones, perquè ningú quedi enrere.
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